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Studiereis Leuven
Vorige week zijn we met het team op studiereis geweest naar Leuven.
Op woensdagochtend vertrokken we met de bus richting Leuven. We
werden uitgezwaaid door een aantal kinderen. Het thema van deze
reis was welbevinden en betrokkenheid. De reis werd georganiseerd
door Onderwijs Maak Je Samen. We waren in totaal met 55
deelnemers verspreid over heel Nederland.
Woensdagmiddag hebben we een lezing gevolgd van Ludo Heylen ‘Vertrouw op het proces’. Hij nam ons mee
met betrokkenheid. Hij liet ons ervaren hoe belangrijk betrokkenheid is. Betrokkenheid voorspelt de (groei)
resultaten. We groeien niet als het te makkelijk is, maar als we uitgedaagd worden.
Donderdagochtend hebben we een lezing gehad van Ivan van Gucht ‘Zelfsturing & Ondernemerszin’. Onderwijs
gaat over zelf leren denken. Ivan heeft met diverse praktijkvoorbeelden ons laten ervaren hoe belangrijk
zelfgestuurd onderwijs is. Voorwaardes hiervoor zijn hoge betrokkenheid, rijke leeromgeving, positief
welbevinden en competent voelen. Aansluitend aan deze lezing hebben we diverse werksessies gevolgd om de
twee lezingen om te buigen naar de praktijk. In de middag hebben we een bezoek gebracht aan een aantal
Belgische scholen. In België hebben we heel duidelijk gezien dat de leerkracht echt een procesbegeleider is.
Daarnaast gaan de kinderen van 2,5 jaar 5 dagen in de week naar school. En
hebben ze ook nog een aparte kleuterschool.
De vrijdag stond in het teken van ‘Rijke Leeromgeving’. Twee Belgische
leerkrachten hebben ons meegenomen naar de praktijk. Hoe creëer je een
omgeving waarbij de werkelijkheid zo dichtbij mogelijk is? We hebben de reis
afgesloten met een workshop ‘zakelijk tekenen’. Alle ervaringen hebben we
leren samenvatten met behulp van tekenen. Zie afbeelding hiernaast.
Een gedeelte van de inspiratie hebben we afgelopen week direct toepast
tijdens onze lessen. Verder hebben we voor het nieuwe schoolplan onze stip
op de horizon gezet: ‘vergroten van de betrokkenheid’.
Het was een zeer leerzame en inspirerende reis!

Nieuwsgierig naar alle verhalen? Vraag het aan onze teamleden.

Jarigen
Van de maand februari
2 feb
3 feb
3 feb
9 feb
10 feb
12 feb
14 feb
15 feb
16 feb
22 feb
23 feb
24 feb

Hadia
Has
Solenn (KDV)
Djelena
Martyna
Despina (KDV)
Wesley
Benjamin
Jimmy (KDV)
Milo (KDV)
Eric
Alex
Emma
Amira (KDV)

Van harte
gefeliciteerd!!

Welkom in het kindcentrum
Basisschool: Deze maand zijn er geen nieuwe leerlingen bijgekomen op de basisschool
Kinderopvang: Babygroep: We hebben een nieuw baby'tje erbij, Femke. Zij is het zusje van Sem. Vanaf eind
februari komt Rosalie ook gezellig bij ons spelen. Dat wordt gezellig!
Peutergroep: Milo is 2 jaar geworden en mag voortaan bij de peuters spelen. Rico is ook bijna 2 jaar en komt
dan ook over. We hebben ook een nieuw kindje Zoë. We wensen iedereen veel speelplezier bij de peuters

Peuteraanbod: Cinar en Musa zijn gestart bij het peuteraanbod. Van harte welkom en veel speelplezier
gewenst.

Carnaval
Woensdag 19 februari:
RARE HARENDAG!
Donderdag 20 februari:
GEKKE HOEDJESDAG!

CARNAVAL

21 februari 2020

P R O G R A M M A:
8.25 u. - 8.30 u. :

Alle kinderen gaan naar de klas!
Dringend verzoek aan de ouders:
Wilt u niet met de kinderen mee naar
de klas gaan. U kunt alvast naar de
hal van de school voor koffie of thee.

8.45 u.-9.00 u. :

Opening van het carnavalsfeest / ontvangst
van het carnavalspaar
PRINS……………. en PRINSES…………….
Ouders zijn hierbij ook van harte welkom.
Voor de kinderen staan er stoelen en tafels klaar.

9.00 u. – 9.50 u. :
9.50 u. – 10.05 u. :

“Pronkzitting” : Groep 1 t/m 8 .
Pauze: speelkwartier.
De ouders gaan naar huis,
alleen de hulpouders blijven.
Hulpouders gaan naar de
personeelskamer
Neem geen koek, drinken enz. mee; er is tijdens het
feest van alles te eten en te drinken.

10.05 u. - 11.15 u. : Groot carnavalsfeest
in de zaal met hossen en dansen.
Tegelijkertijd spelletjes / knutselen / schminken
En nog veel meer!!!

11.15 u. : 12.15 u. : Gezellige afsluiting in de speelzaal (zonder ouders) met
alle groepen en prins carnaval van Geldrop.
- Optreden van winnende groep.
- Optreden met heel de school

12.15 u. : 12.30 u:
± 12.30 u.:

Afsluiting in de klas

Naar huis.

DENK EROM:

GEEN
CONFETTI ,SERPENTINES
en
SPUITBUSSEN!

Nieuws van de basisschool

Speelplaats
Vanaf deze week hangt er een nieuw bord bij de toegang van de
speelplaats. Namelijk een ‘rookvrije speelplaats’.
Op de toegangspoort bij de speelplaats hangt al lange tijd een bord
met daarop dat honden verboden zijn op de speelplaats. Vanaf
deze week zijn wij ook een rookvrije speelplaats. Vanaf 1 augustus
2020 zijn alle scholen dit wettelijk verplicht.
We zouden het heel fijn vinden als u hier rekening mee houdt.

Juffrouw Nancy en Sanne geslaagd!
Onze onderwijsassistentes juffrouw Nancy en Sanne hebben de opleiding tot
onderwijsondersteuner succesvol afgerond! Gefeliciteerd!!
Vorig jaar zijn juffrouw Nancy en Sanne gestart met een nieuwe opleiding
waarbij stichting de Eenbes samenwerkt met het Summa College om
onderwijsassistentes om te scholen tot onderwijsondersteuners. Nancy en
Sanne zijn de eerste die deze opleiding succesvol hebben afgerond. Wij zijn
super trots op hen!
Wat is het verschil tussen een onderwijsassistent en een
onderwijsondersteuner?
Onderwijsondersteuners hebben wel de bevoegdheid om les te mogen geven
voor een grote groep in tegenstelling tot onderwijsassistentes.

Koffie-uurtje ‘januari’
Een goed bezocht koffie-uurtje op vrijdag 24 januari.
We hebben tijdens dit koffie-uurtje gesproken over de uitslag van de tevredenheids enquête en
het visitatieverslag. Juffrouw Wendy is bezig om hier een infographic van te maken, zodat alle
ouders in één opslag kunnen zien wat onze actiepunten zijn en waar we trots op zijn en dus mee
doorgaan.
Samen met de ouders hebben we het ‘doelen’-bord doorgenomen. Ouders vonden het een prima
idee om het Open Podium te splitsen, zodat er voldoende ruimte in de zaal is.
Ouders koppelde terug dat het klassenboek via de Vlinder App wisselend wordt gebruikt door de groepen. Ze
vinden het leuk om regelmatig foto’s te ontvangen van de activiteiten in de groep. Leerkrachten gaan proberen
er wekelijks een bericht op te plaatsen.
Vóór schooltijd blijven een aantal kinderen bij de fietsen staan i.p.v. dat ze direct doorlopen naar de speelplaats.
Mogen ouders roken en een hondje meenemen op de speelplaats? Dit antwoord staat hierboven in de
nieuwsbrief.
Enkele ouders vinden het fijn om de nieuwsbrief op papier te ontvangen. Dit kunnen ze kenbaar maken bij
Louise of Henk. En bij iedere nieuwsbrief misschien fijn om in de Vlinder App een ‘pop-up’ bericht te ontvangen
dat Nieuwsbrief weer staat gepubliceerd.
Ouders vroegen of we op school ice-packs hebben. We hebben ice-packs en deze worden ook gebruikt. Juffrouw
Wendy heeft de leerkrachten hier nog even extra aan herinnert.

Het volgende koffie-uurtje is woensdag 12 februari om 8.30 uur in de personeelskamer. Komt u ook?

Wist u dat:
Het zwangersschapsverlof van Juffrouw Maartje bijna eindigt. Juffrouw Maartje
start op donderdag 13 februari weer in groep 1/2b.
Woensdag 12 februari is het CMD-inloopspreekuur. Stan Smits is onze
opvoedondersteuner. Hij is deze ochtend op school om alle (kleine) vragen
rondom opvoeding te kunnen beantwoorden. Stan is vóór schooltijd al op de
speelplaats.
Zondag 1 maart is het Nationale Complimentendag! Vergeet niet om iemand deze
dag een complimentje te geven.
De kinderen hebben vandaag een flyer ‘ Leren met passie’ ontvangen. Hierin staat
onze nieuwe koers 2020-2024 vanuit onze stichting de Eenbes.

Leerlingenraad
Vrijdag 24 januari is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen.
De kinderen hebben mee mogen denken over de nieuwe opzet van het Open Podium. Ze vinden het een goed
idee, omdat ze het zelf ook erg druk vinden. De kinderen gaven daarnaast ook aan dat bij het ‘hossen’ van
Carnaval het fijn zou zijn als er een aparte rustige ruimte is. Deze tip neemt de werkgroep van Carnaval mee!
De kinderen vonden de voorleesochtend super leuk! Ze willen dit wel vaker door het jaar heen. Het team gaat
kijken of dit in te passen is in het programma.
De kranen bij het handvaardigheidslokaal zijn ijskoud om je handen te kunnen wassen. Meneer Henk gaat hier
naar kijken.
Tijdens de pauze vinden ze de pleinspelen super leuk die door Leef en meneer Max worden aangeboden. Ze
kijken daarnaast ook wekelijks uit om naar het Cruijff Court te gaan. Ze vinden het Cruijff Court echt een
speciaal uitje voor in de pauze.

CITO
Deze maand worden de CITO-toetsen voor groep 1 t/m 8 afgenomen. U kunt de resultaten digitaal in onze
Vlinder app zien onder knop ‘schoolcijfers’. U heeft hiervoor een speciale code van ons leerlingvolgsysteem
‘Parnassys’ ontvangen.
Heeft u dit niet ontvangen of lukt het niet met inloggen?
Mail naar info@kindcentrumdevlinder.nl of wendy.hollanders@eenbes.nl. Of wandel even binnen bij
juffrouw Wendy of juffrouw Louise (administratief medewerkster, werkzaam op maandag en vrijdag).

Voorleeswedstrijd
Gister heeft Nina van der Eerden uit groep 7 meegedaan aan de Geldropse
finale van de voorleeswedstrijd.
Ze heeft super goed gelezen. Helaas heeft ze niet gewonnen.
De eerste plek is naar de Sint Jozefschool gegaan.
Nina, wij zijn super trots op jou!

Koele zomer in aantocht.
Daar waar iedereen zich nu bezighoudt met het warme winterweer, heeft de OR
alvast een voorschot genomen op de komende zomer.
Met beperkte budgetten en veel vrijwillige inzet van hulpouders probeert de OR
diverse activiteiten op zo leuk mogelijke wijze in te vullen. Zo kunnen we met trots
terugkijken op een mooie kerstviering, een leuke voorleesochtend in pyjama en
enkele andere activiteiten waarbij we dankbaar mogen zijn voor de inzet van vele
ouders. Een welkome tegemoetkoming voor de OR is het Bag2school project,
waarbij we via de school kleding in kunnen zamelen en daarmee geld kunnen
genereren. Mede hiervan heeft de OR 10 ventilatoren kunnen aanschaffen om de
komende zomer verkoeling te kunnen brengen in de klaslokalen.
Ook in de toekomst hopen we op de steun te kunnen rekenen van vele hulpouders en medewerking aan projecten
zoals Bag2school. Mocht u als ouder de OR willen ondersteunen, heeft u vragen aan de OR of heeft u ideeën welke
u met de OR wilt delen? Spreek gerust één van de OR-leden aan (info via de school-app of website van de school /
Mail: ordevlinder@eenbes.nl). Samen kunnen we er iets moois van maken!

Jouw tekening of foto in de nieuwsbrief?
Heeft uw kind een mooie tekening gemaakt? Of heeft u een leuke foto?
Dan kan deze tekening of foto in de volgende nieuwsbrief staan.
Stuur de tekening naar yvet.vromans@eenbes.nl of lever hem in bij juf Yvet.
De leukste tekening of foto komt in de nieuwsbrief!

Nieuws van het Peuteraanbod

Thema Hatsjoe
Het peuteraanbod is gestart met een nieuw thema: Hatsjoe.
De peuters zijn veranderd in dokters en verpleegkundigen en zijn volop in het weer met verbandjes leggen,
pleisters plakken en spuitjes geven aan zieke beren en knuffels.
Er worden weer veel nieuwe woorden geleerd zoals hatsjoe, niezen,
hoesten, verkouden, ziek, beter, warm, koorts, thermometer, dokter, pillen,
pleister, drankje, bed, pijn, ambulance en stethoscoop.

Carnaval
De carnavalsviering staat gepland op 20 en 21 februari.
Alle kinderen mogen dan verkleed naar de speelzaal komen. We gaan er dan weer een gezellig en vrolijk feest
van maken. Verdere info volgt nog.

Nieuws van de kinderopvang

Peutergroep
Woensdag 22 januari hebben we met het Kindcentrum mee gedaan aan het nationale voorleesontbijt. Dit was
erg leuk en gezellig.
Nu zijn we bezig met het thema ziek zijn. Het boek Karel in het ziekenhuis staat centraal.
Het thema spreekt de kinderen erg aan en er zijn al heel wat pleisters geplakt.
De peutergroep

Feest & Carnaval
We hebben een feest maand gehad.
Milo en Hans zijn jarig geweest. Gefeliciteerd allebei. Milo is over naar de peutergroep. Veel plezier bij de
peuters Milo, we gaan je missen!
15 Februari is Rico jarig. Ook hij gaat naar een andere peutergroep. Veel plezier!
Over een paar weken is het weer carnaval. als uw kind niet komt in deze periode, meld u hem/ haar dan op tijd
af . Dit ook i.v.m. uw ruiluren en het rooster op de groep.

Nieuw rooster babygroep
Er is een nieuw rooster op de babygroep:
Maandag: Anke en Celina
Dinsdag: Elise en Celina
Woensdag: Anke ( Petra sluit)
Donderdag: Anke en Elise.
Vrijdag: Celina.
Door de groei van het kind aantal op de groep, komt er een vacature vrij op de babygroep van 28 tot 36 uur. Dus
als u nog iemand weet kunt u contact met ons opnemen.
Groetjes Anke, Celina en Elise.

VOOR DE TWEEDE KEER IN HET PARKTHEATER EINDHOVEN; WORD EEN
MUSICALSTER IN 4 DAGEN!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze herfstvakantie
komt de Musical4daagse voor de tweede keer naar Eindhoven. Maak een musical in 4 dagen
voor een echt publiek. Geen ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige
musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Het
Parktheater Eindhoven.
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12
jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
27 februari t/m 1 maart | 10:00 tot 15:00
Inschrijven kan tot 13 februari via de website: www.musical4daagse.nl. Let op, er is maar
beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: €137,95
Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

