MAART 2018
Verjaardagen
03-03
06-03
08-03
09-03
12-03
14-03
15-03
16-03
21-03
25-03
28-03

Mats Janssen
Lobke Gilsing
Guus Oomen
Janne van Luijtelaar
Janneke Gilsing
Anna Bierens
Teun Fleerakkers
Emre Oruç
Willow Verhelst
Sidney Thiels
Yasmine Visser

8, van 7b/8
1/2
6A, van 5/6a
5, van 5/6a
8, van 7b/8
3, van 3/4
5, van 5/6a
1/2
1/2
6B, van 6b/7a
4, van 3/4

Muzieksubsidie
Zoals al eerder genoemd tijdens het concert van onze blazersbende en
de percussiebende in samenwerking met muziekvereniging de
Volharding hebben wij een aanvraag gedaan voor de muzieksubsidie
van het rijk en dat ook gekregen. In het kader van ons motto “beleef het
leren”, vonden wij dit goed bij ons passen. Wij zijn heel blij te mogen
mededelen dat wij bij de 350 scholen van Nederland horen die in
aanmerking komen voor deze subsidie. Wij gaan vanuit ons eigen budget
ook extra investeren in muziekonderwijs. Samen met muziekvereniging De
Volharding en Art4u gaan wij de komende 3 schooljaren muziekonderwijs
weer op de kaart zetten in Duizel. Muziek verbroedert, muziek ontspant,
muziek leert ons doorzetten, muziek zorgt ervoor dat beide hersenhelften
beter samenwerken en dat komt ook de andere vakken ten goede
Studiedag 20 – 02 - 2018
Afgelopen dinsdag hebben wij samen met onze clustercollega's een zeer zinvolle studiedag
gehad. Sommige onderwerpen konden we gezamenlijk oppakken. Andere onderdelen per
school. 's Morgens hebben wij ons geconcentreerd op de opbrengsten van de M-toetsen
(citotoetsen). We hebben een datamuur gemaakt van het vak rekenen. Dit om nog meer met
elkaar (samen) te kijken naar alle leerlingen en met elkaar te leren hoe we ons onderwijs nog
beter kunnen afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Dit levert samen veel inzichten
op maar ook vragen waar we mee aan de slag kunnen in onze schoolontwikkeling. We
hebben gekeken naar de stand van zaken op dit moment. Dat ziet er voor de verschillende
vakgebieden goed tot zeer goed uit voor onze school. We hebben ook gekeken naar de
marges in ontwikkelen. Een kind kan hoog scoren, maar maakt het wel voldoende
ontwikkeling bij dit aanbod of juist andersom; een kind scoort laaggemiddeld maar maakt een
prachtige ontwikkeling in deze fase. Wat heeft zo goed gewerkt in het aanbod en wat moet
dus succesvol blijven.
’s Middags hebben we een opwarmer gehad van onze collega Karin vd Looij (de Vest) die
vanuit haar opleiding Leading teachers ons meenam richting ons “reptielenbrein” en het
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beïnvloeden ervan. Daarna hebben we met elkaar opnieuw de visie voor onze toekomst
bepaald. Wat zijn onze kernwaarden en waar liggen onze behoeften voor de toekomst van
onze kinderen. Een mooi proces vol passie. Yess…we did dit. Het is gelukt. Er ging echt een
vlam branden in het team aan het einde van dit onderdeel. We hebben een mooi
inspiratiemoment gehad van Ankie( de Vest) en Manon(St Jan) over het onderwerp
“eigenaarschap”. Daar gaan wij volgend jaar ook mee aan de slag. We hebben de dag
afgesloten met het uitwisselen van ideeën voor de leesmotivatiebevordering. Het valt niet mee
om sommige leerlingen op school en thuis aan het lezen te krijgen, terwijl we allemaal weten
hoe belangrijk het is om je staande te kunnen houden in de maatschappij. Dit is een continu
proces. Door met elkaar uit te wisselen krijg je als collega weer nieuwe impulsen (ter
verhoging van je trukendoos).
We vinden het een waardevolle aanvulling om dit samen met het andere team van ons cluster
te doen. Zo ontstaat er meer interactie en kunnen we nog meer leren vanuit nog meer
verschillende invalshoeken.
De volgende studiedag staat gepland op 30 maart as. Dan zijn de kinderen weer vrij en gaan
wij ’s morgens weer verder in het teken van de visie en ’s middags gaan we teambuilding doen
samen met het andere team.

Namens MR en directie
Voor de carnavalsvakantie hebben we een opiniepeiling gedaan of er behoefte is aan
heronderzoek naar andere schooltijden. We hebben 99% terug gehad. Dat is erg veel en dus
is de peiling betrouwbaar voor ons.
67% van de antwoorden waren ja, ik wil graag heronderzoek. Dit betekent dat wij als school
het proces op gaan starten, half maart starten we dit in de MR op. Wij houden jullie op de
hoogte van het proces.
Wij willen dit proces goed doorlopen en iedereen hierin meenemen. Dit betekent ook dat we in
overleg gaan met kinderopvang, TSO en als grootste gesprekspartner ouders. Natuurlijk heb
ik als directeur ook te kijken naar goed personeelsbeleid in deze zaak. Kortom; een proces
wat goed uitgezocht dient te worden en waar we in de MR in maart een start mee zullen
maken.

Oproep biebhulp
We zien iedere week weer dat leerlingen met enthousiasme
boeken komen lenen in ons Biebpunt op school.
Om de uitleen van boeken mogelijk te kunnen blijven maken, is er
vrijwillige hulp nodig van ouders (of van opa's/oma's) die graag hun
steentje bij willen dragen.
Na de zomervakantie vertrekt een van onze gewaardeerde hulpouders en zijn we dus op zoek
naar iemand die eens in de twee weken de uitleen mee wil verzorgen. Elke woensdag is ons
Biebpunt geopend van 10.30 uur tot 12.15 uur.
Het zou erg jammer zijn als we de uitleen zouden moeten stoppen vanwege gebrek aan hulp.
Zeker nu de school zoveel moeite gedaan heeft om er een
mooi Biebpunt van te maken. Veel kinderen hebben er ook baat bij
om dicht bij huis op een gemakkelijke manier boeken te kunnen
lenen voor thuis of in de klas.
Dus ouders (opa's of oma's) meldt u aan!
Dat kan op school (0497-512228) of bij Ilse van Kasteren (0497843420 of ilsedk83@hotmail.com).
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Schoolkorfbaltoernooi 2018
Woensdagmiddag 25 april 9e editie schoolkorfbaltoernooi gemeente
Eersel
Op woensdagmiddag 25 april organiseren de korfbalverenigingen
Fortuna’ 68, KV Steensel, Vessem en Winty in samenwerking met
het KNKV en de gemeente Eersel voor de 9e keer een schoolkorfbal
toernooi. Het schoolkorfbal toernooi zal net als voorgaande edities
bij Fortuna’68 in Knegsel plaatsvinden.
Om 13.30 uur wordt het toernooi op feestelijke wijze geopend.
Daarna zullen kinderen van de groepen 3 t/m 8 uit alle kerkdorpen
van onze gemeente de strijd met elkaar aangaan op het korfbalveld.
Teams van minimaal 4 personen kunnen zich tot 11 april inschrijven
door een e-mail te sturen naar schoolkorfbaleersel@gmail.com.
Vergeet niet daarin je teamnaam, groep en school en telefoonnummer van een
contactpersoon te vermelden. Meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi betekent voor kinderen
een leuke, gezellige, gezonde en sportieve middag!
Behalve spelers zijn ook supporters van harte welkom; de sfeer tijdens dit korfbaltoernooi is
uniek en ook de kleinere kinderen hoeven zich niet te vervelen. Wij hopen jullie allemaal te
zien op 25 april op Sportpark de Breemakker in Knegsel.
Met vriendelijke groet,
Benthe Schoenmakers

Groep 8
Op vrijdag 23 februari heeft groep 8 deelgenomen aan de Scoolsportdag op het Pius-X
College. De leerlingen hebben te maken gehad met: pannavoetbal, slam dunken, unihockey,
bossaball, bootcamp, klimmen en freerunnen. Ze hebben uitleg gekregen van Nederlands
kampioen freerunnen. Dat was super gaaf! Het was een hele gezellige en sportieve ochtend!

Op de koffie bij de directeur
Op woensdag 14 maart aanstaande wil ik weer een koffiemomentje voor ouders organiseren.
Van 8.30 – tot 9.30 u bent u welkom in de koffiekamer van onze school. Alle onderwerpen die
leven (behalve over het individuele kind of de individuele leerkracht) zijn in te brengen in dit
uurtje. Ik heb dit de afgelopen 2 x als zeer waardevol ervaren. Komend overleg wil ik ook een
stukje over onze visie met ouders bespreken. Wie komt hierover meedenken? U hoeft zich
niet op te geven, maar bent wel van harte welkom.
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“Lentekriebels”
Het thema “Lentekriebels” staat weer bijna voor de deur. Een
mooi thema, maar….weet u waar het thema over gaat? Ik zou
me zo voor kunnen stellen dat u denkt aan lammetjes in de wei,
bloemen in de knop, het eerste lentezonnetje. Maar dat is het
niet!
Het gaat over de bloemetjes en de bijtjes. Een stukje seksuele voorlichting, uiteraard is de
uitleg hiervan voor groep 1/2 heel anders dan die van groep 8 en alles wat daar tussenin zit.

Kangoeroerekenwedstrijd
Ook dit jaar hebben wij ons weer aangemeld voor de
kangoeroewedstrijd. Deze wereldwijde
rekenwiskundewedstrijd vindt plaats op donderdag 15
maart.
Rekenleerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan meedoen met de wedstrijd. Net als vorige jaren komt
Juul Wijnen naar onze school om de kinderen hierin te begeleiden.
Boomfeestdag voor groep 6

Informatie over deze dag volgt nog.
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Paasontbijt
Op donderdag 29 maart hebben we op school een
schoolontbijt. Vrijdag 30 maart zijn de kinderen vrij i.v.m.
een studiedag. Boterhammen en drinken nemen de
kinderen van thuis mee. De oudervereniging zorgt voor
een lekker eitje en Paasbrood.
In de groep besteden we tijdens het ontbijt aandacht aan Pasen.

Studiedag 30 maart
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) is er geen school, alle kinderen hebben dan vrij. Deze dag
hebben de teams van basisschool de Vest Hoogeloon samen met ons team een
teambuildingsdag.

Kalender maart 2018
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