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NIEUWSFLITS nr . 9

Donderdag 10 januari 2019

Nieuws van de directie

hoe de vorderingen zijn m.b.t. de methode-gebonden
toetsen (vanaf groep 3).

Beste ouders/verzorgers,

Om ervoor te zorgen dat u de resultaten kunt bekijken, is het nodig om in te kunnen loggen in ParnasSys. Bent u de gegevens kwijt of wilt u meer informatie over het inloggen? Stuur even een mailtje naar
onze administratieve duizendpoot Antonet via
a.burgers@eenbes.nl

In deze eerste Nieuwsflits van 2019 wil ik u allemaal
het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Gezond
blijven en in harmonie met elkaar omgaan, dat zou al
een mooie opbrengst zijn, nietwaar? Hopelijk heeft u
kunnen genieten van een gezellige kerstperiode. Op
school is door de kinderen en leerkrachten erg genoten van de viering in de Kerk met een kerstspel door
de leerlingen van de groepen 5. Ook de drukbezochte, sfeervolle Kerstborrel voor alle ouders was
erg gezellig. Veel nieuwe ouders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om elkaar te ontmoeten.
Grote complimenten voor de organisatie door de oudervereniging die dat helemaal op zich heeft genomen. De heerlijke hapjes bij het kerstdiner, hulp bij
de Kerstcrea-ochtend; wat fijn, dat we op uw belangstelling en hulp konden rekenen. Bedankt, Kerstcommissie, voor het organiseren van deze leuke activiteiten! Ik vind het echt jammer dat ik in de laatste week
voor de kerstvakantie ziek thuis was. Gelukkig hebben de leerlingen van groep 7 een aantal verslagen
gemaakt van deze periode in het kader van het STaalthema Flits. U kunt de verslagen verder in deze
Nieuwsflits lezen.
Voorbereidingen rapporten.
En dan gaan we weer verder met de volgende periode van het schooljaar. In deze weken worden de
midden-toetsen van het Leerlingen Volg Systeem
(CITO) afgenomen voor de leerlingen van de groepen
3 t/m 8. We meten hierbij de vorderingen van de individuele kinderen maar gebruiken de data ook om te
bekijken of we qua onderwijsaanbod de goede dingen doen in de groep en in de school.
In deze periode worden ook de rapporten voor alle
kinderen voorbereid. Alle gegevens van de Cito-toetsen worden door de leerkrachten digitaal vastgelegd
in het Leerlingvolgsysteem ParnasSys en op vrijdag 15
februari gaat een uitdraai van dit rapport met de kinderen mee naar huis. Vanaf dat moment kunt u de
uitslagen van deze toetsen ook terugzien in het Leerlingenvolgsysteem van ParnasSys. U kunt nu al volgen

Aanrader: Ouderavond met Hanneke Poot woensdag 13 februari in het Strabrecht college te Geldrop.
Hieronder vindt u de informatie met aanmeld-link
voor de gezamenlijke informatieavond i.s.m. Kinderopvang de Grabbelton en Eenbes Basisschool ‘t Klokhuis. Gastspreker Hanneke Poot neemt ons mee in de
verschillen in ontwikkeling tussen jongens en meisjes
in het vormen van hun eigen identiteit. Alle leerkrachten hebben vorig jaar aan haar lippen gehangen
en op het puntje van hun stoel gezeten tijdens een
gezamenlijke studiedag voor Eenbes leerkrachten van
Geldrop-Mierlo. Een echte aanrader voor alle ouders
en opvoeders; zorg voor een oppas en ga allebei! Ik
ga nog een keer, in elk geval! http://www.hannekepootvanderwindt.nl
Tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

Lezing Hanneke Poot
Kinderopvang de Grabbelton en Basisscholen Sint Jozef en ’t Klokhuis hebben afgelopen tijd een stabiele
basis gelegd voor een krachtige samenwerking. Onze
gezamenlijke pedagogische visie is het resultaat hiervan. Dit zal in maart nog meer kracht bijgezet worden
door onze gezamenlijke studiereis naar Leuven waar
alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers van
BSO van de Jozefschool en ’t Klokhuis aan deel zullen
nemen. Door ons onder te dompelen in de thema’s
welbevinden en betrokkenheid krijgt onze verbinding
nog meer diepgang, en uw kind een rijkere leer- en
speelomgeving.
Graag willen we onze bijzondere samenwerking met
de ouders van de Jozefschool en ’t Klokhuis delen.

Daarom nodigen we u uit voor een inspirerende ouderavond. Op deze manier kunnen wij u meenemen
in onze passie voor het jonge kind.
Hanneke Poot, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher, zal deze avond verzorgen.
Ze neemt ons mee in de voorwaarden die nodig zijn
om een hoog welbevinden en hoge betrokkenheid bij
kinderen te bewerkstelligen. Hoe kunnen wij hun lichaamstaal en gedrag zo vertalen dat wij hun boodschap begrijpen en er adequaat op in kunnen gaan?
En hoe kunnen kinderen onze boodschap vertalen en
begrijpen?
Daarnaast zal ze het accent leggen op nieuw wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. Iets wat in de praktijk van alledag al zolang merkbaar is. Welke consequenties heeft dit voor alle ontwikkelingsgebieden? Wat hebben jongens en meisjes
nodig om zich te kunnen ontwikkelen en om tot een
eigen identiteit te komen? Hanneke is een veelgevraagd spreker waar menig luisteraar zeer enthousiast en geïnspireerd vandaan komt.
Wanneer: woensdag 13 februari 2019
Tijd:

inloop 19:30 uur, start 20:00 uur tot
22:00 uur

Waar:

Strabrecht Collega, Grote Bos 2, Geldrop

Via onderstaande link kunt u zich tot 1 februari 2019
aanmelden, met maximaal 4 personen voor deze inspirerende ouderavond.
https://www.degrabbelton.nl/aanmeldformulier-ouderavond

Spreekuur CMD-Jeugd op school
Bij het CMD kunt u terecht met kleine en grote vragen over opvoeden. Heeft u een vraag waarover u
eens met een klantadviseur CMD-Jeugd van gedachten wilt wisselen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 14040 . Maar u kunt
ook terecht op het spreekuur op school. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op woensdag 16 januari
tussen 8.45 en 10.30 .
Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich aanmelden bij Anja de Bruijn via a.de.bruijn@geldropmierlo.nl of via het nummer 06- 40173812

Taalles met thema Flits
Voor de Kerstvakantie hebben de kinderen taalles gehad met het thema Flits. Daarbij moesten ze een
krantenartikel schrijven over actuele gebeurtenissen.
Hieronder leest u de artikelen van de kinderen die
zijn uitgekozen door de redactie:
Het is weer kerstmarkt!
13-12-2018 is het weer kerstmarkt. Alle juffen en
meesters van de Eenbes komen naar de kerstmarkt
bij de Sint Jozefschool.
Donderdagmiddag was de conciërge al druk bezig
met alles klaarzetten voor de kerstmarkt. Alle juffen
en meesters van de Eenbesscholen kregen die middag tien bonnen van €2,50. Van die bonnen mag je
iets uitzoeken, dat is je kerstcadeau. Ze gingen kijken
naar allemaal kraampjes. Als iedereen een kerstcadeautje of kerscadeautjes heeft gaat het personeel
met z’n allen nog wat bijkletsen.
Jascha de Jong, groep 7a
Kerstdiner
Iedereen vindt het leuk, Kerstdiner. Je kent het misschien wel. Het is met je klas eten bij kerst op school.
Je kunt allemaal lekkere dingen eten. En het is op
donderdag 20-12. Het feest is een keer in het jaar. Je
hoeft niet alles op te eten hoor. En als je iets niet mag
eten dan zeg je dat gewoon! Je hebt allerlei soorten
eten zoals; fruit, warm eten, koud eten, soep, enz. En
als je niks daarvan wil eten dan neem je thuis gewoon
een paar boterhammen mee. In de klas heb je natuurlijk een kerstboom staan met; kerstballen, slingers, versierinkjes en natuurlijk een piek.
Sommige kinderen koken iets. Dat mag je invullen in
een lijst. Misschien heb je hetzelfde opgeschreven,
dan overleg je even en dan is het opgelost.
Elien Sindorf, groep 7a
Schaatsen voor de Sint Jozefschool
De basisschool Sint Jozef was vrijdag schaatsen. De
schaatsbaan is in Geldrop, het dorp. De organisatie
‘Wintersfeer’ organiseert het schaatsen. Dit doen ze
ieder jaar. Maar wat was er allemaal gebeurd?
Op vrijdag 14 december 2018 ging de Eenbes basisschool Sint Jozef schaatsen. De groepen 3 tot en met
8 mochten meedoen. De organisatie ‘Wintersfeer’
vindt het belangrijk dat mensen in beweging blijven.
Ze doen het ook voor de gezelligheid. De schaatsbaan
is in Geldrop, op het Horecaplein. De groepen A
schaatsen van 10.00 tot 11.00 en de groepen B van
11.15 tot 12.15.

Je kan schaatsen huren of meenemen. Je moet verplicht handschoenen of wanten aan hebben. Toen iedereen weer naar buiten ging kregen ze chocolademelk en dan weer teruglopen naar school, met de ouders en de juf/meester.
Sten Krüger, groep 7a
Theaterles door een meester en kostuumles van een
juffrouw en de kinderen vinden het super leuk en ze
willen er iets over vertellen.
Theater op basisschool de Sint Jozef in groep 7a en
het was op 30 november, 7 december en 12 december. De juf en de school had het geregeld. De toneelmeester die heet Lars en er was ook kostuumles van
juf Caroline en de kinderen moesten schouderstukken maken. Het liep goed af want we vonden het superleuk!
Theater= Kunstkwartieropleiding, jong en oud
Kostuum= Opleiding voor een klas, jong en oud
Weetje = Als je theater doet word je heel slim in toneel en kostuums en je hebt veel ideeën.
Pleun Bertens, groep 7a
De Sint Jozef school heeft het druk in week 49, zo
veel te doen voor de kinderen en leraren.
13-12-2018 was kerstmarkt.
14-12-2018 was schaatsen.
30-11-2018, 07-12-2018 en 12-12-2018 waren de theaterworkshops.
En dat allemaal op de Sint Jozefschool!
De theaterlessen van Lars en Carolien verliepen als
volgt: 30-11 kwam Lars voor het eerst, in het begin
durfde nog niet iedereen, maar later deed iedereen
gezellig mee. 07-12 kwamen ze allebei, maar bij
Carolien gingen we een kostuum voorbereiden en 1212 gingen we kostuums maken in 7a!
Dan hadden we de kerstmarkt nog voor de leraren,
als kerstcadeau, want voor 400 leraren een kerstcadeau… Dus alle leraren van de Eenbes krijgen een envelop: daar zit een kerstkaart in en 10 bonnen ter
waarde van €2,50 en dan ga je de route lopen door
de school. Dan kwam je lang alle kraampjes. Doordat
er een route was kwam er geen file.
Schaatsen bij Wintersfeer op 14-12, alle groepen A
samen en alle B groepen samen, behalve groepen 1
en 2. Eerst de groepen A van 10 tot 11, dan een kwartiertje wisselen en de B groepen van 11.15 tot 12.15
uur. En fijn voor de kinderen dien niet kunnen
schaatsten, er waren ook pinguïns en zeehonden.

Heel de dag lekker sportief bezig en dan weer gezellig
te voet terug.
Sophie Adelaars, groep 7a
Jarigen
Tot en met 23 januari 2019
12 jan

Gijs

6A

13 jan

Doris

0-1-2D

13 jan

Cas

6B

13 jan

Elien

7A

14 jan

Teun

0-1-2B

14 jan

Mariëlle

7B

15 jan

Lynn

4A

15 jan

Lowie

5B

17 jan

Max

0-1-2D

18 jan

Nora Jane

0-1-2D

18 jan

Sander

6B

18 jan

Minke

8A

20 jan

Gijs

6B

20 jan

Thalisya

5B

21 jan

Julia

0-1-2D

21 jan

Raf

3A

22 jan

Rick

5B

23 jan

Dominic

4A

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 14 jan:
Wo. 16 jan:
Di. 22 jan:
Wo. 23 jan:

KMR-vergadering 13.00-14.15 uur
MR-vergadering 19.30 uur
OV-vergadering
Start Nationale Voorleesdagen

