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NIEUWSFLITS nr . 6

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Deze weken besteden we aandacht aan een aantal
landelijke projecten; de Kinderverkeerscommissie en
de Verkeersouders gaan binnenkort de fietsverlichtingscontrole uitvoeren bij de fietsenstalling. Veel
kinderen hebben hier vorig jaar ook gebruik van gemaakt, goed zo! Het is belangrijk om goed zichtbaar
te zijn, zeker nu het zo vroeg donker is.
Dan start binnenkort de week van de Mediawijsheid.
Misschien heeft u in de media gezien of gehoord dat
in Frankrijk mobieltjes in de school verboden zijn tijdens de les en in pauzes. In Nederland
hebben scholen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij
met het gebruik van mobieltjes en ‘own devices’ (eigen laptops, tablets en smartphones) omgaan. Onlangs was ik in Estland op de Europese
Schoolleiders Conferentie, en hoorde daar dat je in
Estland vanaf je geboorte al een ‘E-resident’ bent.
Alles gaat digitaal, zelfs het stemmen voor het parlement gebeurt daar met een mobiele device. Het leverde daar een hogere opkomst op; jongeren zijn
tegenwoordig ‘always ON’, ze zijn altijd en overal
online. Het is belangrijk om goed bewust om te gaan
met alle mogelijke middelen; de kansen en bedreigingen goed in kaart te brengen. In de bovenbouwgroepen hebben we het er samen over in de week
van de Mediawijsheid.

Donderdag 8 november 2018

Ik wil u alvast informeren over een gezamenlijke
thema-ouderavond die we samen met Kinderopvang
de Grabbelton en Eenbes Basisschool ’t Klokhuis organiseren. Op woensdag 13 februari 2019 zal
Hanneke Poot deze avond verzorgen. Zij
is kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Ze neemt ons mee in de voorwaarden
die nodig zijn om een hoog welbevinden en hoge
betrokkenheid bij kinderen te bewerkstelligen. Daarnaast vertelt ze over de verschillen tussen
jongens en meisjes in opvoeding en onderwijs. Een
hele interessante avond; reserveer deze datum alvast
in uw agenda!
In de volgende nieuwsflits vindt u meer informatie
over deze avond en ook hoe u zich kunt aanmelden.
Het bestuur van Eenbes Basisonderwijs stuurt onderstaande berichten voor u;
Geachte ouders/verzorgers,
We willen u op de hoogte brengen van een belangrijk
project van Eenbes Basisonderwijs. Het betreft het
wisselen van ICT leverancier, die het beheer van onze
ICT omgeving verzorgt. De keuze is gemaakt na een
wettelijk vereiste aanbestedingsprocedure. Wij verruilen daarbij de huidige serveromgeving voor het
werken in de Cloud.
Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan aspecten van beveiliging en privacy.
Kindcentrum De Vlinder, in Geldrop, is als eerste gemigreerd in de herfstvakantie. De overige
25 Eenbes basisscholen zullen daarna volgen waarbij
naar verwachting de migratie zal worden afgerond
voor 1 maart 2019. Eenbes Basisschool St. Jozef staat
in de planning om in de eerste week van de kerstvakantie de migratie naar de nieuwe serveromgeving te
realiseren.
Een werkgroep "Eenbes Ontregeld!" is aan het werk
gezet met de opdracht te kijken hoe we
als Eenbes een regelarme (werk)omgeving kunnen
creëren ter vermindering van de werkdruk. Het resultaat is geen nieuw plan geworden, dat zou immers
niet passen bij het ontregelen.

Het resultaat is een opdracht aan ieder team om met
elkaar in gesprek te gaan over het ontregelen.
Om onze schoolteams, het Expertise Netwerk en het
bestuurskantoor te helpen bij deze opdracht is er een
notitie geschreven waarin omschreven staat wat de
kaders zijn en wat de ruimte is om te ontregelen.
De werkgroep "Eenbes Ontregeld!" heeft ook
een Powtoon-filmpje gemaakt, waarin zij het proces
en eindresultaat van de werkgroep presenteren.
Het filmpje is er voor iedereen om het gesprek over
werkdruk en ontregelen in de teams aan te gaan.
https://www.powtoon.com/onlinepresentation/c4f8nSnLSGL/eenbesontregeld/?mode=movie
Wist u dat we sinds deze week een heuse piano op
school hebben?
Soms krijg je een aanbieding waar je heel erg blij van
wordt! In elk geval onze muzikale leerkrachten en
leerlingen. De piano staat in principe op deze plek,
maar kan ook in een klas worden gereden, zodat daar
tijdens de muziekles bijvoorbeeld gebruik van gemaakt kan worden.

Zichtbaarheid
Goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart
van alle ongelukken met fietsers gebeurt in het donker. Toch fietst ruim de helft van alle fietsers (ook
kinderen) in het donker zonder licht. Dit omdat de
verlichting niet werkt of omdat men vergeet de verlichting aan te zetten.
Om het belang van ‘verlicht fietsen’ te benadrukken,
doet onze school in de periode van maandag 19 tot
en met vrijdag 23 november a.s. mee aan de actie
‘Zichtbaarheid’ van Veilig Verkeer Nederland. In die
week controleren de kinderen van de kinderverkeerscommissie (die wij daarvoor nog apart zullen
benaderen) samen met ons de fietslampen in de fietsenstalling aan de Diepe Vaart. Dit doen wij vóór
schooltijd en uiteraard alleen bij de kinderen die dat
willen. Goed werkende fietslampen worden beloond
met een klein presentje. Ook zullen we desgewenst
de fietslampen controleren bij de ouders aan de Gildestraat. Daarvoor komen wij naar de Gildestraat
toe; u hoeft dus niet naar de Diepe Vaart te komen.
Wij hebben er weer zin in!
Hartelijke groet,
Corinne Out, Nanja Verbakel en Susanne SpaanRubingh (verkeersouders)
P.S. Als u met uw kind ’s avonds of ’s ochtends vroeg
in de auto zit, wijst u hem of haar er dan eens op hoe
slecht een fietser zonder licht te zien is. Zo ziet een
kind zelf hoe belangrijk het is om de fietsverlichting
aan te zetten. Meer tips? Leest u dan de bijlage bij
deze nieuwsflits.

Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

Update sponsoractie Lesotho voor Floor Drost.
Hallo allemaal,
Allereerst wil ik alle ouders en kinderen heel erg bedanken voor het inleveren van de flessen! De tussenstand is momenteel ongeveer € 60! Dat is echt fantastisch. Ook de komende tijd mogen er nog flessen
ingeleverd worden in de kratten in school.
Ik hou jullie nog op de hoogte van de vorderingen van
de actie.
Groetjes, Floor Drost.

Kinderyoga
De afgelopen 5 weken heeft Studio Bagaya kinderen
van groep 8 mogen begeleiden door middel van yoga. Thema’s waar we aan gewerkt hebben zijn: ‘Zelfvertrouwen”, “Wat zijn mijn kwaliteiten?” “Hoe kan
mijn adem mij helpen in lastige situaties?”, “Hoe
maak ik een vol en druk hoofd weer wat leger?” en
“Kan ik mijn eigen kracht en grenzen voelen?”
Het waren prettige lessen waarin we samen hard
hebben gewerkt, plezier hebben gemaakt en waarin
we veel hebben geleerd.
En bovenal hebben de kinderen ervaren hoe het voelt
om (even) ‘rust te hebben’ en ‘rustig te zijn’.
Dit is wat de kinderen er zelf over zeggen:
“Ik vond de lessen heel rustgevend!”
“De lessen waren fijn en rustgevend omdat ik na een
yogales heel rustig was.”
“Ik vond het interessant en leerzaam omdat ik er veel
van geleerd heb zoals op je adem letten en zelfvertrouwen.”
“Ik vond de lessen fijn want dan was ik de hele dag
lekker ontspannen.”
En hoe mooi is het als die rust ook nog een dag lang
voelbaar is?!!

www.studiobagaya.nl

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven
logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op
dinsdag 13 november een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij
ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen
nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze
vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen
zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te
krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op
deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen
aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45 uur
is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze
avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan
via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie
over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheid van de GGD BrabantZuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Jarigen
Tot 22 november 2018
9 nov

Marit

8B

10 nov

Juliette

5B

11 nov

Lise

0-1-2D

11 nov

Noor

3B

12 nov

Dim

6A

13 nov

Lisa

7A

13 nov

Kian

7A

15 nov

Senna

0-1-2B

17 nov

Danilo

0-1-2E

18 nov

Ron

0-1-2A

20 nov

Wieske

5B

20 nov

Carolien

5B

21 nov
21 nov

Diede
Nathan

6A
0-1-2D

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr. 9 nov:
Di. 13 nov:
Wo. 14 nov:
Vr. 16 nov:
Ma. 19 nov:
Wo. 21 nov:

Koffie-uurtje groep 3A
MR-vergadering 19.30 uur
Koffie-uurtje groep 3B
Koffie-uurtje groep 4A
Week van de mediawijsheid
Koffie-uurtje groep 4B

