Papenvoort 10, 5663 AH Geldrop
Gildestraat 1. 5663 CE Geldrop
T 088 - 800 1700
E bs.stjozef@eenbes.nl
www.stjozefschoolgeldrop.nl

NIEUWSFLITS nr . 11

Nieuws van de directie
Op 11 februari zijn de rapporten meegegeven en
afgelopen weken zijn de rapportgesprekken en
adviesgesprekken gevoerd.
Fijn om alle ouders weer gesproken te hebben
en te praten over de ontwikkeling van uw
kind(eren)
We zijn als team druk bezig met het onderwerp;
formatief evalueren en dit heeft u ook terug kunnen zien en lezen in het rapport. Waar ben je
goed in? En waar ga je de komende tijd vooral
aan werken?
Mocht u hier tussentijds vragen over hebben,
stel ze gerust aan de groepsleerkracht van uw
kind.
Versoepelingen met ingang van 7 maart
*Vanaf maandag 7 maart mogen ouders na
schooltijd weer op het schoolplein wachten i.p.v.
achter het hek.

Donderdag 24 februari 2022

Corvee
We werken inmiddels alweer heel wat jaren op
onze school met de werkwijze: Sociaal Sterke
Groep, Prettig omgaan met elkaar. We vullen dagelijks met de groep de OK-thermometer in, houden wekelijks een sociokring met verbeterpunten en houden tijdens het buitenspelen een logboekje bij waarin we conflicten noteren. Wanneer een leerling corvee krijgt tijdens het buiten
spelen omdat er fysiek geweld gebruikt is geeft
de desbetreffende persoon die surveilleert dit
door aan een lid van het MT. Deze belt vervolgens met de ouders om door te geven dat de
leerling corvee heeft gekregen en 15 min later
uit zal zijn. Het MT lid weet niet waarom er corvee is gegeven en geeft alleen de boodschap
door aan ouders. U kunt als ouder na schooltijd
navragen bij uw zoon/dochter, en indien nodig
aanvullend bij de leerkracht, waarom hij/zij corvee heeft gekregen.
Qrabbl

Gildestraat: voor de groepen 1-2 geldt dat de
leerlingen 's ochtends zelf het schoolplein oplopen zoals nu ook al het geval is. De juf komt de
leerlingen vervolgens ophalen. Op de lange dagen om 14.30u en de korte dagen om 12.30u
mogen de ouders op het schoolplein wachten.

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, is het erg lastig om bij afwezigheid van een leerkracht vervanging voor deze leerkracht te vinden. In ons vervangingsbeleid hebben we de stappen vastgelegd die we zetten bij afwezigheid van een leerkracht. Ik zet ze voor u op een rijtje;

De groepen 3 blijven door de zij-ingang bij groep
3C naar binnen komen.

-We vragen bij de vervangerspool van Eenbes basisonderwijs vervanging aan. (Door het lerarentekort is de hoeveelheid vervangers klein).

Papenvoort: voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat
de leerlingen 's ochtends zelf het schoolplein oplopen en bij het raam van hun eigen klas gaan
staan. Op de lange dagen om 14.30u en de korte
dagen om 12.30u mogen de ouders op het
schoolplein wachten.

-Wanneer er geen vervanging beschikbaar is proberen we het intern op te lossen met duo-partner of andere collega’s die extra willen werken.
Ook maken we gebruik van ambulante personen
in school. Vierdejaars stagiaires kunnen ook gevraagd worden om te vervangen.

*Er mag ook weer gewoon getrakteerd worden.
Dit hoeven geen voorverpakte traktaties meer te
zijn.

-We maken sinds kort gebruik van Qrabbelaars
vanuit Qrabbl

De mogelijkheid om een Qrabbelaar in te zetten
is een nieuwe mogelijkheid die door Eenbes is
toegevoegd. Bij Qrabbl werken geen gewone
leerkrachten. Qrabbelaars zijn bevlogen vakmensen die goed zijn in wat ze doen en kinderen met
veel plezier daarin meenemen. Bij een Qrabbelaar kun je denken aan bijvoorbeeld een striptekenaar, muzikant of een game-designer. Alle
Qrabblaars zijn zorgvuldig geselecteerd. Qrabblaars zijn een aanvulling op rekenen, taal en de
rest van de vaste lesstof. Kinderen ontdekken
compleet nieuwe talenten en ontwikkelen vaardigheden die essentieel zijn in de 21ste eeuw.
Als er een Qrabbelaar in de groep komt, dan
wordt het dus echt een andere dag waarop we
het reguliere lesprogramma loslaten en kinderen
andere dingen leren.
Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u
over hoe we afwezigheid van de leerkracht oplossen.
-Wanneer het niet anders opgelost kan worden
zullen we, voor maximaal één dag, de groep opsplitsen en verdelen over andere groepen.
-Mocht er daarna nog vervanging nodig zijn voor
een volgende dag dan zijn we helaas genoodzaakt om u te laten weten dat de groep thuis
moet blijven die dag.

Zelftesten in relatie tot versoepelingen
De corona maatregelen worden steeds verder versoepeld. Preventief zelftesten blijft echter nog steeds
van belang. Het OMT adviseert dit ook.
Het advies blijft voor de groepen 6, 7 en 8 en personeelsleden om 2 keer per week preventief een zelftest te doen. Ook als er geen klachten zijn en ook als
deze personen gevaccineerd/geboosterd zijn. Alleen
personen die minder dan 8 weken geleden positief
getest zijn, zijn uitgezonderd: voor hen is preventief
testen niet zinvol.
Zelftesten voor groep 1 t/m 5
Het is vanaf nu ook mogelijk om zelftesten aan te vragen voor leerlingen in groep 1 t/m 5. Het dringende
zelftestadvies geldt niet voor deze jonge kinderen.
Het gaat hier om specifieke situaties, bijvoorbeeld
een grote uitbraak op school.
Na de carnavalsvakantie kunt u aan de leerkracht van
uw kind kenbaar maken als u een zelftest wilt ontvangen voor uw kind. De leerkracht zal deze dan mee
naar huis geven.
Proclamatie carnaval
Op maandag 21
februari vond de
Proclamatie plaats op
school. De volgende
kinderen zijn gekozen:

Geboren

Op 11 februari is Julan Meeuws geboren. Julan is de
zoon van meester Maarten uit groep 6A en Renate en
het broertje van Iza en Lukas. We wensen hen veel
liefde en geluk toe!

8B
8A
7B
7A
6B
6A
5B
5A
4C
4B
4A
3C
3B
3A

Prinses Cato Roeters
Adjudant Mees Bohnsack
Levie Maas
Luuk Fivie
Tess Vullings
Fenne Ramaekers
Jolijn van den Boomen
Mike Smulders
Jolie Notten
Inge Thijssen
Hanne Gehem
Anouk van der Waals
Alexia Smits
Anna Godden

We hebben genoten van deze leuke ochtend.

Morgen vieren we carnaval op school.
De kinderen nemen dan een eigen ontbijtje mee en
mogen uiteraard verkleed naar school toe komen.
De leerlingen uit groep 8 hebben een carnavalskrant
gemaakt, waarin de Prinses, Adjudant en Raad van Elf
worden voorgesteld. Deze ontvangt u morgen.
Alvast veel plezier!
Alaaf

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr. 25 febr.
Carnavalsviering
Ma. 28 febr. t/m vr. 4 maart: Voorjaarsvakantie
Di. 8 mrt:
OV-vergadering
MR-vergadering

Vanwege groot enthousiasme bij kinderen van
groepen 7 en 8:

Tot de volgende Nieuwsflits en alvast een hele prettige vakantie!
Vera van der Linden

Jarigen
Tot 10 maart 2022
25 febr

Isabel

5A

25 febr

Josephine

5B

27 febr

Bram

0-1-2B

27 febr

Bjorn

7B

27 febr

Niek

6A

27 febr

Meester Maarten

6A

28 febr

Stef

0-1-2A

28 febr

Jort

8A

28 febr

Fedde

5B

2 mrt

Gijs

3A

3 mrt

Floor

7B

7 mrt

Nick

8B

7 mrt

Asya

0-1-2C

7 mrt

Ilana

5A

8 mrt

Evi

7B

Van harte gefeliciteerd!

True Friend organiseert extra middag in de Escaperoom!
De aankomende True Friend Challenge in Escaperoom Geldrop, op 11 maart, trekt zoveel belangstelling dat die middag al helemaal vol zit….
Maar niet getreurd: omdat we zoveel mogelijk kinderen de kans willen geven mee te doen met deze
toffe Challenge, gaan we nog een keer extra naar de
Escaperoom en wel op vrijdag 18 maart 2022, van
15.30 – 17.30 uur.
Alle True Friends krijgen die dag een eenmalig kijkje
achter de schermen en natuurlijk moeten ze ook zelf
proberen te ontsnappen uit één van de spannende
Escaperooms. Maar er is méér… eigenaar Jef van Escaperoom Geldrop heeft dit keer zelf ook de hulp van
de kinderen nodig. Want hij wil met zijn team een totaal nieuw ontsnappingsspel ontwerpen, speciaal bedoeld voor kinderen uit de hoogste groepen van de
basisschool. En dus vraagt hij alle True Friends: helpen jullie ons mee bij het bedenken van een nieuw
spel of vette puzzel voor de Escaperoom?
True Friend, dat is een seizoen vol spannende vriendenavonturen, in je eigen stukje NL. En ook tijdens
deze Challenge komt het weer aan op samenwerken,
naar elkaar luisteren en laten zien wat je in huis hebt.
Zo ontdekken jonge mensen hoeveel je aan elkaar
hebt. Als vrienden, over en weer. Maar net zo goed:
wat je dorp voor jou betekent – en andersom. Via
True Friend krijgt een nieuwe generatie mooie kansen om spelenderwijs te ontdekken hoeveel dat
waard is, die zee aan vrijheden, ruimte en mogelijkheden, hier in jouw stukje NL. Onder het motto: ‘Kijk
wat je kunt!’

Opgeven voor de Escaperoom Challenge op vrijdag
18 maart is gratis en makkelijk, via de True Friend
app (Challenge #5B). Daarna krijgt ieder kind van ons
een bevestigingsmail met Vriendenpas, als officieel
toegangskaartje. Aanmelden kan tot en met vrijdag
11 maart, maar wacht niet te lang met opgeven,
want ook voor de Escaperoom Challenge op 18 maart
geldt: vol = vol!

Mijn kind:
- Heeft een brede interesse, of juist een superfocus
op een onderwerp.
- Heeft een grote behoefte aan autonomie.
- Heeft een grote verbeeldingskracht en veel fantasie.
- Is heel gevoelig en snel overprikkeld. Wil alles direct
goed doen en mag van zichzelf geen fouten maken. - Blijft maar nadenken en/of piekeren en heeft een
ijzersterk geheugen. Heeft veel aandacht nodig van
anderen.
- Heeft een grote woordenschat en een
eigenzinnig gevoel voor humor.
- Kan gemakkelijk leren, alleen op school is dit niet al
tijd zichtbaar.
- Heeft een kritische instelling en een sterk
rechtvaardigheidsgevoel.
Herken je je kind in de kenmerken die bovenstaand
beschreven zijn? Of heb je een kind met deze kenmerken in de klas?
Dan kan deze thema-avond voor jou interessant zijn.
Wij nodigen alle ouders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel uit om kennis te maken
met de verschillende profielen die mogelijk (hoog)
begaafdheid laten zien. (Hoog) begaafdheid kan er
namelijk anders uit zien dan in eerste instantie gedacht wordt.
Datum: 30 maart 2022, 19.30 uur
Locatie: Antoon van Dijkschool (aula)
Berkveld 19, 5709 AE Helmond
Aanmelden via deze link
Kosten: gratis

