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INLEIDING

Beste ouder(s),
Wat fijn om een kopje in de nieuwsbrief te kunnen plaatsen over wat allemaal weer mag en kan. Goed nieuws in
een tijd waarin er veel aan de hand is in de wereld. De oorlog in Oekraïne zet alles in perspectief. Ook kinderen
krijgen dit nieuws bewust of onbewust mee. Op internet vindt u van verschillende instanties handreikingen om
mee te nemen in gesprekken met kinderen. Mocht u zoekende zijn in hoe er met uw kind mee om te gaan, dan
denken we ook graag mee.
In de media is momenteel ook veel aandacht voor de opvang van vluchtelingen. Ook in Laarbeek worden
vluchtelingen opgevangen, waarbij voor de kinderen die komen onderwijs verzorgd zal worden. Op dit moment
wordt door de gemeente in overleg met het onderwijs gekeken naar hoe dit vormgegeven zal worden.
Wanneer dit iets voor onze school gaat betekenen, informeer ik u daarover.
Sluit ik graag af met het hier en nu. Doordat we nog steeds te
maken hebben met een groot tekort aan vervangers, zetten we
waar mogelijk ook qrabbelaars in. En zo levert een tekort ook af en
toe mooie dingen op, als een groep een dag opeens
ondergedompeld wordt in muziek, theater, multimedia of...
Zo mocht ik afgelopen vrijdag even meekijken en meeluisteren
met een pianoconcert. Een klas vol (oprolbare) piano's zie je
tenslotte niet elke dag in het onderwijs.
Met sprankelende groet,
Marieke Ham

Agenda
23 maart:
30 maart:
6 april:
14 en 15 april:
18 april:
22 april:
25 april – 6 mei:

Studiedag - alle kinderen vrij
Podium 5 – groepen 1-2a, 4, 6b, 7a, 7b en 8b
Crea-uur 5 (11.15 uur tot 12.15 uur)
Afname eindtoets groep 8
Tweede Paasdag - kinderen vrij
Koningsspelen, om 12.00 uur uit
Meivakantie

STUDIEDAG
Woensdag 23 maart is er een studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij van school.
In de ochtend gaan we met het team aan de slag met onze kwaliteitscyclus en het voeren van
kindgesprekken. In de middag staat collegiale uitwisseling en samenwerking centraal met de collega's uit
Laarbeek.

WE MOGEN WEER
We vinden het heel fijn te kunnen melden dat we de geplande activiteiten weer op kunnen pakken als vanouds.

Crea-uur
Het crea-uur gaat weer starten.
We zijn weer op zoek naar hulp van ouders of andere belangstellenden (opa’s, oma’s, buren etc.) die een
groepje kinderen willen begeleiden.
De kinderen maken kennis met verschillende onderdelen. U kunt hierbij denken aan o.a. schilderen of papiermaché. Maar denk ook aan werken met klei en/of hout.
Woensdag 16 maart hebben we helaas niet door kunnen laten gaan, maar daarvoor is een nieuwe datum
gevonden.
De data:
Woensdag 6 april
Woensdag 20 april
Woensdag 11 mei
Woensdag 1 juni (nieuwe datum)
Het crea-uur zal zijn van 11.15 uur tot 12.15 uur.
U kunt zich nog tot en met vrijdag 25 maart aanmelden door een mail te sturen naar
wendy.verbrugge@eenbes.nl. Ook als u niet alle dagen beschikbaar bent vragen wij om u aan te melden en aan
te geven welke dagen u wel kunt helpen.
Ouders die zich eerder al hebben aangemeld, willen we vragen dit nogmaals te doen.

Podium
Bij het podium is publiek weer welkom! Omdat we het belangrijk vinden alle groepen de kans te geven om nog
een keer een podium voor publiek te houden, kan de huidige indeling van de groepen nog iets wijzigen. Wij
zullen in de jaarkalender van de basisschoolapp per podium vermelden welke groepen er aan de beurt zijn.

Trakteren
Traktaties mogen, maar hoeven niet meer voorverpakt te zijn.
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MUZIEKPROJECT GROEPEN 3, 5 EN 7
Uit onze zoektocht naar een duurzame samenwerking met de Harmonie en het geven van een extra impuls aan
ons muziekonderwijs is een mooi muziekproject ontstaan. Vijf weken lang geeft Sophie de Ruijter op
maandagmiddag aan twee groepen een muziekles. Deze les sluit
aan bij een thema waar de groep mee bezig is en daar waar de
meerwaarde er is wordt verbinding gelegd met de Harmonie.
Aangezien Sophie naast muziekdocent ook dirigent is van de
Harmonie zijn de lijntjes snel gelegd. Voor de meivakantie staan
de lessen voor groep 3 en 7b op het programma. Na de
meivakantie de groepen 5 en 7a.

ZELFTESTEN
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Aangezien wij tot 1 juni nog
de gelegenheid hebben om zelftesten te bestellen, zullen wij de kinderen van groep 6 t/m 8 ook de mogelijkheid
blijven bieden om zelftesten vanuit school mee te nemen.

Wandelvierdaagse
Zoals het er nu uitziet gaat de wandelvierdaagse door. In verband met het 25 jarig bestaan van Laarbeek, wordt
onze naam voor een keer gewijzigd in :”Wandelvierdaagse 25 jaar Laarbeek”. Hij start dit jaar in Lieshout
op dinsdag 17 mei vervolgens woensdag 18 mei Mariahout, donderdag 19 mei Aarle-Rixtel en de afsluiting op
vrijdag 20 mei in Beek en Donk. De juiste locatie van start en finish volgt nog.
Voor alle deelnemers is er een prachtig en praktisch cadeau zolang de voorraad strekt. Het inschrijfgeld is weer
laag gehouden namelijk €1 voor de jeugd tot 12 jaar en vanaf 12 jaar €2 voor 4 dagen wandelplezier. Wil je een
dag mee wandelen dan kost dat €1 ongeachte de leeftijd.

Roefeldag
Zaterdag 11 juni 2022 is het weer Roefeldag in Lieshout.
Op de Roefeldag mogen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een kijkje nemen bij bedrijven, winkels en verenigingen
in Lieshout. Afgelopen jaren is er door 250 kinderen in Lieshout geroefeld. Ook dit jaar hopen we weer op zo’n
mooie opkomst. Noteer het in je agenda en schrijf je NU in!
Het inschrijfformulier is bij deze nieuwsbrief ingesloten.
Lever het inschrijfformulier vóór 22 april in, op school in de speciale Roefeldag bus. Deze staan op locatie
Grotenhof en locatie de Wieken.
Het inschrijfformulier kan je ook vinden op de website: http://www.roefeldaglaarbeek.nl/lieshout
Op deze website vindt je ook uitgebreide informatie over de Roefeldag in Lieshout.
Tevens zijn wij op zoek naar ouders om ons Roefeldag team te versterken. Heb je interesse laat het ons weten!
lieshout@roefeldaglaarbeek.nl
LET OP! Na 22 april kan je helaas niet meer inschrijven.
Namens het Roefeldag comité Lieshout tot zaterdag 11 juni.
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Ouderavond (Hoog)begaafdheid
De OPR, oudersteunpunt en SWV Helmond-Peelland PO organiseren gezamenlijk op 30 maart 2022 een themaavond (Hoog) begaafd ??
Deze avond is zowel voor ouders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel interessant.

Nieuws vanuit de bibliotheek
Media Ukkie Dagen bij de Bibliotheek
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart tot en met 1 april vraagt
Bibliotheek De Lage Beemden aandacht voor mediawijsheid in de
opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.
Mediagebruik en jonge kinderen? Jazeker! Kinderen komen vanaf jonge leeftijd in aanraking met verhalen: met
en zonder scherm. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om te gaan en als
ouder of opvoeder wil je je kind hierbij graag begeleiden. In hoeverre kunnen media bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen? Moet dat eigenlijk wel? En als je media bewust wilt inzetten...hoe kun je dat dan
thuis het beste aanpakken? Welke media zijn daarvoor het meest geschikt en hoe begeleid je kinderen daarbij?
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Landelijke webinar ‘Swipe, stap, sprong’
Op maandag 28 maart van 20.00 – 21.00 uur verzorgt Denise Bontje van Mediasmarties een gratis online
webinar gericht op ouders. Ben jij als ouder benieuwd welke media geschikt zijn voor een ukkie? Denise Bontje
duikt deze avond samen met ouders in het media-aanbod voor jonge kinderen. Ouders krijgen antwoord op
vragen die zij hierover kunnen hebben. Ook wordt er ingegaan op een bewuste inzet van media en begeleiding
van kinderen. Aanmelden voor het webinar kan via de bibliotheek bibliotheeklagebeemden.nl/mediaopvoeding.
Haal het gratis inspiratieblad
Voor ouders met kinderen van 0 – 6 jaar deelt de bibliotheek gratis Wegwijzers uit. Een Wegwijzer is een
inspiratiedocument met daarin leuke mediatips voor thuis. De Wegwijzer is er voor peuters en voor kleuters.
Voorlezen, kijken, luisteren, spelen en doen met je kind. De Wegwijzer (1 per gezin) ligt klaar in de Bibliotheek
van 25 maart t/m 1 april (zolang de voorraad strekt).

Thema-avond Help, mijn kind verdwijnt in social media of gamen
De gemeenschappelijke ouderraden van het Commanderij College organiseren op 24 maart de thema-avond:
Help, mijn kind verdwijnt in social media of gamen. Tijdens deze avond gaat Laurens Veltman van Digital
Awareness op interactieve wijze in op het thema. Veltman coacht mensen en organisaties om zich niet te
verliezen in digitaal gedrag, bijvoorbeeld als het gaat om gamen, smartphones, social media, YouTube en Netflix.
Hij verzorgt lezingen en workshops voor jongeren, volwassenen, ouders, scholen, organisaties en
(zorg)professionals. Daarin koppelt hij zijn persoonlijke ervaringen vanuit gameverslaving en poker aan zijn werk
als psycholoog en coach.
De inhoud van de thema-avond ‘Help, mijn kind verdwijnt in social media en gamen’ wordt mede bepaald door
aan te sluiten op vragen en ervaringen van ouders, dus eigen inbreng is zeer welkom. Veltman laat u tot nieuwe
inzichten komen en biedt ideeën en handvatten om samen met uw zoon/dochter aan de slag te kunnen.
Ouders, docenten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond.
Aanmelden kan via deze link.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op locatie Doregraaf (St. Josephstraat) van het Commanderij College. De zaal
gaat open om 19.15 uur, de avond begint om 19.30 uur.
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