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Agenda
21 oktober
22 oktober t/m 30 oktober
31 oktober t/m 1 november
31 oktober
2 november
4 november
9 november
10 november
11 november
12 november
14 november
14 november
24 november
29 november
30 november

Bezoek groep 8 aan Were Di
Herfstvakantie
Inloopweek 08.20 tot 08.30
Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 7 & 8
Inloopspreekuur sociaal team
Start Week van de mediawijsheid / Groep 8 doet mee aan Mediamasters
Open Podium groep 1-2 van (11.30-12.30 uur in de aula)
OV-vergadering
Sint Maarten
Einde week van de mediawijsheid
Aankomst Sinterklaas in Nederland
Studiedag, leerlingen vrij
Muziekkaravaan groep 5-6-7-8
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Nieuwsbrief, Dirk de Postduif

5 december

Ontvangst Sint en Pieten op de speelplaats

Jarigen op onze school
Groep 1/2a: Tess
Groep 1/2b: Groep 3: Roza, Moos, Joep
Groep 4: Suus
Groep 5: Merlijn, Sil, Ben, Elin
Groep 6: Femke, Sten, Martin
Groep 7: Neeltje
Groep 8: Daniel, Mees, Fernando, Anna
Medewerkers: Sandra
Welkom op school: Jolein

Schoolontwikkelingen
Kinderboekenweek, kunstsmullen
Op woensdag 5 oktober hebben wij op het plein de
kinderboekenweek met het thema “Gi-ga-groen"
geopend. Na deze opening hebben wij in de klas extra
aandacht besteed aan het lezen: waarom is lezen
belangrijk? Hoe maak je het lezen leuk? Welke boeken
lees je graag? Etc.
Lezen vergroot je wereld. Door een boek te lezen (of
voorgelezen te krijgen) gebruiken kinderen de fantasie
om de verhalen voor zich te zien. Ze leren zich in te
leven in personages en situaties. Zeker niet
onbelangrijk is het vergroten van de taalvaardigheid
en de woordenschat. Door een woord in een verband
te lezen begrijp je namelijk nog beter waar dit woord
voor staat.
Ook thuis is het belangrijk om te lezen. Veel kinderen
vinden het prettig om 's avonds voor het slapen nog
even gezellig samen te lezen of kiezen hiervoor de rust
om zelfstandig te verdwalen in een boek.
Als ouder kan het lezen op eenvoudige wijze
gestimuleerd worden: pak zelf ook een boek of
tijdschrift over een onderwerp dat je interessant
vindt. Zien lezen, doet lezen!
Buiten het stimuleren van het lezen zijn we ook
beeldend aan de slag gegaan.
Voor het kunstsmullen hebben we met de groepen
insectenhotels en insecten gemaakt om te leven in de
“Gi-g-groene-wereld". Insecten zijn enorm belangrijk
voor de natuur.
Ook op school laten wij onze “Gi-ga-groene kunst” zien. In ons “Schoolmuseum Gi-Ga-Groen" kunt u tot
aan de herfstvakantie nog onze kunst bewonderen. Het museum staat op het podium in de aula.

Nieuws vanuit de MR
Ontmoetingsavond GMR-MR
Woensdag 5 oktober heeft een afvaardiging van de MR van onze school deelgenomen aan een MR/GMR
ontmoetingsavond in de Kasteelhoeve in Geldrop.
Als eerste werd er uitleg gegeven over de nieuwe wijze van communiceren tussen de GMR en de MR. De
MR mag (als ze hieraan behoefte hebben) ook meedenken over stukken die niet alleen op bovenschool
niveau, maar ook op schoolniveau interessant zijn. Er was een uitleg over het nieuwe tijdpad bij het
aanleveren van stukken en hoe er feedback op gegeven kan worden.
Vervolgens werden alle MR en GMR leden verdeeld over statafels en werden er (onder het genot van een
hapje en een drankje) korte discussieronden van telkens 4 minuten gehouden over een vijftal stellingen De
stellingen gingen over de speerpunten uit het koersplan, of de MR en de GMR goed opkomen voor de
belangen van onze school, of de Eenbes een fijne plek is om te leren en te werken en of de onderlinge
scholen zich wel goed kunnen profileren binnen het bestuur.
Het was een nuttige avond en de MR en de GMR leden hebben elkaar echt wat beter leren kennen.

Oproep versiercommissie
Wij zoeken nieuwe versierouders !
Om onze school het beetje extra sfeer te geven zoeken wij ouders/opa’s/oma’s die het leuk vinden om
regelmatig onze school van passende themaversiering te voorzien. Veel van deze versiering is op school al
aanwezig.
Vindt u het leuk om de boel gezellig te maken?
Stuur even een mailtje naar annelies.mol@eenbes.nl.
Verkeer
Controle fietsverlichting
Op vrijdag 18 november vindt bij ons op school de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole voor groep 3 t/m 8
plaats. De kinderen van deze groepen mogen hun fiets die dag voor het raam van de eigen klas neerzetten.
Wanneer een fiets goedgekeurd wordt, dient deze aan de wettelijke eisen te voldoen: De fiets dient een
wit of geel voorlicht te hebben, een rood achterlicht, een rode reflector achter te hebben en voorzien te
zijn van reflectie in de wielen of op de banden. Lampjes die aan een touwtje bungelen voldoen niet aan de
wet en worden daarom afgekeurd. De ervaring leert dat crossfietsjes vaak geen reflectoren hebben, toch
gelden al die reflectie-eisen ook op klaarlichte dag, dus keihard nodig, net als een bel en goede rem.
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk kinderen uit deze groepen hun fiets mee kunnen nemen. Kleine
gebreken worden ter plekke door de fietsenmaker gerepareerd, maar het is natuurlijk het fijnst als alle
lampen al werken voordat de kinderen op school komen.
Sinterklaas
Op maandag 5 december brengt de Sint en zijn Pieter weer een bezoek aan onze
school. Houdt u er in de agenda nu alvast rekening mee dat u bij deze opening buiten
op de speelplaats aanwezig mag zijn?

Informatie VO groep 8
Op 31 oktober is de ouderavond VO voor groep 7 en 8 op onze school. Deze avond is ook de
informatieavond op het WereDi. Mocht u overwegen uw kind in te schrijven op het WereDi is het wellicht
dus handig om de informatieavond van 1 november te bezoeken als u beide informatieavonden wilt
bijwonen.
Nog enkele andere aanstaande data:




20 oktober: Mini-lessen Nuenens College
24 oktober – 5 december: Rondleidingen Nuenens College
9 en 16 november: Oriëntatiemiddagen WereDi

Inloopspreekuur Sociaal Team
Op woensdag 2 november is het volgende inloopspreekuur van het Sociaal Team. Maudy is dan tussen 8.15
en 9.15 uur te vinden in de aula van onze school. Hier kunt u al uw opvoedingsvragen stellen.
Coronaprotocol
Vanuit de Eenbes zijn er richtlijnen opgesteld m.b.t. corona. Deze richtlijnen werken in 4 fases. Momenteel
zitten wij in de 1e fase. Als we een andere fase ingaan dan horen jullie dit via school en gaan de
bijbehorende maatregelen gelden.
Hieronder vinden jullie het verkort overzicht m.b.t. de maatregelen.
Preventie
Fase 1
Basismaatregelen

Interventie
Fase 3
Fase 4
Basismaatregelen +
Contact beperkend
voorzorgsmaatregelen +
contacten beperken
Basismaatregelen:
Basismaatregelen uit fase Basismaatregelen uit fase 1 Basismaatregelen uit fase 1
- handen wassen
1+
+ maatregelen uit fase 2 + + maatregelen uit fase 2
- hoesten en niezen in - extra aandacht voor risico - samenwerkingsvormen - combinatie
de elleboog
leerlingen en leerkrachten en contactmomenten
thuisonderwijs, fysiek
- blijf bij klachten thuis - social distancing
tussen groepen beperken onderwijs
en doe een zelftest
m.u.v. bouw-/tutorlezen - groepen worden in 2
- zorg voor voldoende
- gespreide pauzes
gedeeld en we werken met
frisse lucht
- looproutes
een A/B
- bij positieve test in
- mondmaskers groepen 6- aanwezigheidsrooster
quarantaine
7-8 bij verplaatsing
- geen
- zelftesten verkrijgbaar
- gespreide ingangen
samenwerkingsvormen
via school
- geen ouders in de school tussen groepen
- alleen onderwijs
- alleen eigen personeel,
gerelateerde activiteiten geen externen in school
- gescheiden pauzes en
contactmomenten
voorkomen
- alleen onderwijsgerelateerde activiteiten
- noodopvang
Fase 2
Basismaatregelen +
voorzorgsmaatregelen

Nieuws van buitenaf
KunstClub voor kinderen
Voor kinderen die niet genoeg kunnen krijgen van het Kunstsmullen en in de herfstvakantie lekker willen
knutselen wordt er een kunstclub georganiseerd. Ga dan woensdag 26 oktober naar de bibliotheek voor
een gezellige kunst-maak-middag.Beeldend docent Esther Lagarde leert je de fijne kneepjes van het vak van
een echte kunstenaar!
Locatie Bibliotheek Dommeldal in 't Perron in Heeze (bovenzaal).
Tijden: Van 14.00- 15.30 uur
Kosten 2 euro, inclusief ranja en cake
Inschrijven kan via onderstaande link.
https://dommeldal.op-shop.nl/522/kunstclub-voor-kinderen
Lichtjes voor st. Maarten.
Wie vindt het leuk om een mooie lampion te
maken?
Dit jaar zal er weer een lampionnenoptocht
worden gehouden voor het feest van Sint
Maarten op zaterdag 12 november.
Het is een feest voor jong en oud.
Kinderen lopen met hun lampion in de donkere novemberavond samen met muziek en st.Maarten op het
paard in optocht naar de pastorietuin.
Daar kunnen we ons lekker opwarmen bij het kampvuurtje en genieten van mooie muziek en het verhaal
van st. Maarten.
Daarna is er voor iedereen een lekkere beker warme chocolademelk en een koek.
We verzamelen om 17.15 bij het Nicasiushuis.
Doen jullie mee?.
Maak een mooie lampion en laat jouw lichtje schijnen op 12 november.
Ook zijn er knutselplaten voor een lampion verkrijgbaar vanaf 22 oktober bij
-

De kerk
‘t Perron
Lektura

Vanuit het Samenwerkingsverband:
Informatieavond “Een kind met autisme…..wat nu?”
Op 8 november 2022 organiseert het oudersteunpunt SWV Helmond-Peelland PO
een informatieavond met als thema “Een kind met autisme…..wat nu?”.
De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is.
Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Welke
regelingen zijn er? Welke organisaties kunnen ondersteunen? Hoe wordt dat bekostigd?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autismesteunpunt Zuidoost-Brabant en
medewerkers van zorgpartners hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen.
Ook onderwijsprofessionals zijn van harte welkom!
De ouderavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool
(Berkveld 19 in Helmond)
U kunt zich aanmelden via onderstaande link:
https://forms.office.com/r/gSrqzYZ0Fx

https://www.heibessums.nl/spotlight-3/

