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NIEUWSFLITS nr . 12

Nieuws van de directie
Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne voorjaarsvakantie!
Afgelopen maandag konden we met alle groepen van
start; geen besmettingen onder de leerkrachten, dus
zonder vervangersproblemen. Een goed begin van
deze volgende periode in het schooljaar.
Lentekriebels
In de week van 21 t/m 25 maart starten we weer met
de Lentekriebels.
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven in de groepen 1 t/m 8 een
week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.
U ontvangt a.s. vrijdag 11 maart zoals u voorgaande
jaren ook van ons gewend bent het lesprogramma en
de verschillende thema’s zoals die behandeld zullen
worden in de klas via Parro. Mocht u hierover vragen
hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht
van uw kind.
Gebruik van gegevens LVS voor NCO
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens
over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van
onze school te verbeteren en voor onze gesprekken
met
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten
van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk
zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te
analyseren, weten we wat de ontwikkeling van onze
leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is
belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op
onze school beter te maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.
Onze school gaat daarom de resultaten van de taalen rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor
de
Statistiek (CBS), zodat het gebruikt kan worden voor
onderzoek. Het CBS zorgt ervoor dat alle data in een
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veilige omgeving wordt opgeslagen. Daarnaast zorgt
het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn
voor andere
mensen. De onderzoekers van het CBS zien dus nooit
om wie het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit
een
leerling of school kunnen herkennen. Ook in publicaties van het CBS zullen leerlingen of scholen nooit te
herkennen zijn. Onze school gaat twee keer per jaar
een rapport over de ontwikkeling van de eigen leerlingen ontvangen. Ook wij kunnen in deze rapporten
geen individuele leerlingen herkennen. Maar met de
trends in deze rapporten kunnen we wel conclusies
trekken over ons onderwijs en nieuwe ontwikkelingen onderbouwd
kiezen. Dat is de reden waarom we meedoen.
Omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de
plicht hebben hun onderwijs continu te verbeteren,
mogen scholen toetsgegevens delen met het CBS
voor wetenschappelijk onderzoek en statistische
doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het
gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt
u dit voor 01-07-2021 laten weten bij de school. De
school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind
niet aan het CBS gestuurd worden.
U kunt uw bezwaar kenbaar maken vóór dinsdag 15
maart door een email te sturen naar de directie van
de school onder vermelding van NCO, via stjozef@eenbes.nl
Open dag
De open dag van zondag 20 maart zal komen te vervallen. Dit is een tijdje geleden al besloten binnen de
Geldropse directeuren. Om u toch de gelegenheid te
geven om de school van binnen te bekijken organiseren we in mei een ‘open avond’. De precieze datum
en tijdstip volgen binnenkort.
Info vanuit de MR
Vacature Oudergeleding MR
Met ingang van het nieuwe schooljaar is één lid van
het ouderdeel van de MR aftredend. Wij zijn op zoek
naar een enthousiaste en betrokken ouder die graag
een actieve bijdrage wil leveren aan de medezeggenschapsraad.

De volgende onderwerpen staan de komende tijd op
de agenda; leerlingaantallen en ruimte in het gebouw, thema's waar het team aan werkt en de onderwerpen uit het Koersplan van Eenbes (maatwerk,
persoonsvorming, omgevingsbewust, doorgaande
leerlijn en goed werkgever-werknemerschap). We
vergaderen zo’n 8 keer per jaar op wisselende dagen
die we in overleg vaststellen.
U kunt zich tot dinsdag 29 maart schriftelijk aanmelden als kandidaat, met uw motivatie, bij de secretaris
van de MR via rian.rosmulder@eenbes.nl. Mocht u
vragen hebben, kunt u contact opnemen met Astrid
Beks, Jody van Lieshout (groep 3A) of Rian Rosmulder
(groep 5B).
Indien er meerdere aanmeldingen zijn, vinden er verkiezingen plaats in de week van 11 april.
Wij hopen komend schooljaar met een voltallige MR
te kunnen starten.

Afscheid Juf Bernie vanuit Oudervereniging en MR
Op vrijdag 11 februari heeft juf Bernie afscheid genomen van onze school. We hebben namens veel ouders en leerlingen post aan haar mogen overhandigen in een mooie tas, gemaakt van oude PTT-zakken.
Er was zelfs een extra tas nodig!
Naast alle post ontving ze ook een aantal andere cadeautjes, waaronder een bronzen beeldje met de bijzondere betekenis ‘ik wens je alle geluk van de wereld’.
En natuurlijk hebben we onze dank uitgesproken.
Dankjewel dat ze met haar toewijding en passie ervoor gezorgd heeft dat onze leerlingen huppelend
naar school gaan, zich veilig voelen en mogen groeien
in alle opzichten. Juf Bernie kan trots zijn op zichzelf
en het schoolteam dat ze achterlaat.
We wensen haar alle goeds voor de toekomst en veel
succes met welke opdracht er ook voor haar gaat komen!

Verslag MR-vergadering:
We zijn de vergadering van 8 maart gestart met het
updaten van het activiteitenplan. Dit activiteitenplan
staat op de website van school en is voor iedereen in
te zien. Vervolgens hebben we de procedure rondom
de aanname van een nieuwe schooldirecteur doorgenomen. We vaardigen als MR twee ouders en een
leerkracht af in de benoemingsadviescommissie. Zij
zullen actief deelnemen aan het advies. Daarna willen
we dit als gehele MR bespreken voordat het als akkoord naar het bestuur van Eenbes gaat. We hopen
dat we een keuze kunnen maken uit meerdere kandidaten. De vacature zal z.s.m. kenbaar gemaakt worden, zodat er voldoende tijd is om een geschikte kandidaat te selecteren.
We hebben met Vera de formatie FTE’s en het aantal
te formeren groepen besproken. De MR heeft in het
gesprek met Vera benadrukt dat we de kwaliteit van
het onderwijs hoog in het vaandel willen houden. Bij
al de, in de toekomst mogelijk te bespreken opties,
zullen wij als MR dus vooral kijken naar de eventuele
gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Vera
heeft benadrukt dat het team op zoek gaat naar
goede oplossingen om binnen de mogelijkheden van
school de kinderen een fijne klas en goede leerplek te
bieden.
We hebben de vergadering afgesloten met een gezellige borrel met de leden van de oudervereniging.

Tot de volgende Nieuwsflits!
Vera van der Linden
Directielid

Jarigen
Tot 7 april 2022

30 mrt

Carlos

8B

31 mrt

Daan

6B

2 apr

Flynn

3A

2 apr

Eline

6B

4 apr

Renske

5A

10 mrt

Sara

4B

11 mrt

Maaike

7B

11 mrt

Mik

6B

12 mrt

Juf Maartje

3C

13 mrt

Noëlle

6B

13 mrt

Juf Kinzi

8B

14 mrt

Joep

0-1-2B

14 mrt

Lena

0-1-2A

15 mrt

Juf Lieke

5A

Ma. 14 mrt:
Ma. 21 mrt:

16 mrt

Feline

8A

Filmhuis Hofdael

16 mrt

Teun

8A

16 mrt

Noah

0-1-2C

16 mrt

Sverre

4B

17 mrt

Tess

6B

18 mrt

Toon

6A

20 mrt

Lina

0-1-2A

20 mrt

Jill

3C

20 mrt

Wout

3C

20 mrt

Kyan

5A

21 mrt

Kjeld

4C

21 mrt

Juf Marjan

0-1-2C

22 mrt

Luka

4C

23 mrt

Jolijn

5B

23 mrt

Jace

5A

23 mrt

Juf Yvonne

3C

24 mrt

Claudia

0-1-2C

25 mrt

Lizzy

4C

25 mrt

Zoë

7B

27 mrt

Thomas

6B

28 mrt

Dex

5A

29 mrt

Vince

7A

Van harte gefeliciteerd!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
GMR-vergadering
Week van de Lentekriebels

De Eindhoven Cup is een serie jeugdtoernooien in
Eindhoven en omgeving, bedoeld voor beginnende,
enigszins gevorderde en gevorderde jeugdschakers.
Iedereen krijgt een prijsje !!
Wanneer: Zondag 13 maart 2022, 10:00-14:00u
Organisatie: Schaakvereniging WLC
Waar: Gemeenschapshuis ‘De Hoeksteen’
Gerretsonlaan 1a, Eindhoven
Verplichte Inschrijving via www.nbsb.nl/jeugd/eindhoven-cup. Lunch: zelf meegebrachte etenswaren
niet binnen nuttigen.
Indeling in groepen op volgorde van ECR (Eindhoven
Cup Rating). In deze groepen spelen de deelnemers
tegen elkaar Ook als je geen lid van een club bent,

ben je natuurlijk van harte welkom!
Inschrijfgeld € 2,- per toernooi.
Bij betaling in één keer voor de hele serie € 2,- korting
Verplichte inschrijving via de website vóór vrijdag
20:00u. Altijd minstens 15 minuten voor aanvang ook
melden aan de zaal. Bij te laat melden kun je de 1e
ronde niet meedoen.
Zie voor uitslagen www.nbsb.nl/jeugd/eindhovencup

S.S.K organiseert zomerkampen voor kinderen in de
leeftijd 6-12 jaar
(groep 3 – groep 8). Onze zomerkampen worden gehouden in de bossen van Valkenswaard waar een
grote moderne blokhut en een 13 tal slaaptenten op
ons wachten. Op kamp is de dag gevuld met heel veel
buitenspelletjes, een thema, lekkere maaltijden van
de koks, een dag zwemmen in een tropisch zwembad
en op de laatste avond een kampvuur met bonte
avond. Een echt buitenspeelkamp dus.
Je kan je opgeven samen met vriendjes/familie/kennissen etc. Wil er niemand mee maar wil jij wel graag
op kamp? Geen probleem, op SSK-kamp heb je zo
nieuwe vrienden gemaakt.
De kosten bedragen € 105,- per kind. Nieuwsgierig
geworden?
Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze website: www.spelendkamperen.nl
Kampweek 1: 24 juli - 30 juli
Kampweek 2: 31 juli – 6 augustus

