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NIEUWSFLITS nr . 3

Nieuws van de directie
Alle leerkrachten voeren in deze tijd kindgesprekken
met onze leerlingen. Er ontstaan hierdoor vaak mooie
gesprekken en goede inzichten. Wat zijn we trots op
onze leerlingen!
In de tussentijd laait om ons heen het virus weer op
en ook op school hebben wij last van de gevolgen.
Zoals u allemaal heeft kunnen lezen is het voor leerlingen in de basisschoolleeftijd tijdelijk toegestaan
om met verkoudheidsklachten naar school te komen.
Hierdoor is het verzuim onder de leerlingen aanzienlijk lager.
Een aantal collega’s heeft zich wel ziek moeten melden door verkoudheidsklachten en helaas heeft één
van onze groepen 3 één dag geen onderwijs kunnen
volgen.
Sinds afgelopen maandag kan onderwijzend personeel gebruik maken van een voorrangsregeling bij het
testen, hierdoor is de duur van de afwezigheid van
een leerkracht aanzienlijk korter. Gelukkig maar,
want we genieten er juist zo van dat het onderwijs
weer ‘live’ op school plaats kan vinden.

Donderdag 24 september 2020

Ontruimingsoefening
Vorige week donderdag werd aan beide locaties een
vooraf aangekondigde ontruimingsoefening uitgevoerd. Binnen 4 minuten stonden alle groepen, de
BSO medewerkers en onze gasten op de aangewezen
plek. Supergoed gedaan allemaal!
Het gaat erom dat de kinderen weten wat er van ze
verwacht wordt, wanneer het ontruimingssignaal
klinkt: helemaal goed.
Installatie nieuwe Kinder Meedenk Raad
Op dinsdag 22 september vergaderde de KMR 20202021 voor het eerst dit schooljaar. Koen, Noa, Vince,
Nick, Quinn, Liam, Floris-Jan en Janneke hebben er
super veel zin in. In deze vergadering werden de rollen verdeeld, gesproken over de doelen die elk lid
meebracht uit zijn of haar groep en werd er een foto
gemaakt. Indrukwekkend om te horen hoe onze
nieuwe leden willen gaan voor de verbeterpunten die
vanuit elke groep zijn aangedragen.

Onder het toeziend oog van een tweetal collega-directeuren, onze buddy’s, leiden Vera en Kim nu enige
tijd de school. Het doet ons goed te merken dat ouders ook de weg naar ons gemakkelijk lijken te vinden; fijn. Ook wij willen laagdrempelig zijn. Mocht u
niet precies weten wie we zijn, op de ‘Wie is Wie’-pagina van onze schoolsite kunt u van ons allebei een
foto vinden.

ZIEN!, Kindgesprekken en Voortgangsgesprekken
Meer info hierover vindt u in het begeleidend schrijven.
Oudervertel- en voortgangsgesprekken via Teams
Meer info hierover vindt u in het begeleidend schrijven.

v.l.n.r. Noa van Schaijk, Janneke de Hond, Quinn Driessen
(voorzitter), Floris-Jan Janssen,
Liam van Beek, Vince van Lith (penningmeester), Koen van
den Broek, Nick Wu.

Medezeggenschapsraad
Op dinsdag 15 september hebben we de eerste vergadering van de MR van dit schooljaar gehouden. We
hebben elkaar gelukkig (op gepaste afstand) in het
echt ontmoet. De teamleden hebben enthousiast
verteld over de plannen die ze gemaakt hebben via
het jaarbord. Het team wil aan de slag met het ont-

wikkelen van een visie rondom het stellen van doelen, eigenaarschap van de leerlingen en de achterliggende leerlijnen. Zij gebruiken het jaarbord als doeltreffende manier om te vergaderen. Als MR gaan wij
deze ontwikkelingen dit jaar extra in de gaten houden. In de notulen is een foto van het jaarbord opgenomen. De notulen zijn altijd op te vragen via mrstjozef@eenbes.nl.
We hebben afgesproken dat we de huisvesting en
toekomstvisie ook als speerpunt nemen. Ook wordt
aandacht besteed aan de warmteregulering op de zomerse dagen.
Jody van Lieshout-Smits zal dit jaar als leerkracht
plaatsnemen in de MR, zij vervangt Kim Chatrou. Kim
neemt de directietaken voor Bernie waar en neemt
daarom afscheid als lid van de MR. Dinsdag 27 oktober is de volgende vergadering.
Schoolkamp
Nog een paar weken en dan is het zover! Van 12 t/m
15 oktober gaan de groepen 8 op Kamp naar
W’tjewel in Eersel. De leerkrachten van groep 8 zijn
druk bezig met de voorbereidingen, maar het belooft
zeker een gezellige week te worden boordevol leuke
activiteiten. De weersvoorspellingen zien er in ieder
geval tot nu toe goed uit.
Rots & Watertraining/faalangsttraining
Door het overnemen van directietaken is het voor Patricia, Vera en Kim helaas niet mogelijk om nu al te
starten met het geven van Rots & Watertraining en
Faalangsttraining. Het streven is om na de Kerstvakantie te starten met een groep.
Mocht u als ouder hierover eerder contact hebben
gehad met school en op korte termijn willen starten,
dan willen we u vragen om het trainingsaanbod van
aanbieders buiten school te bekijken.

Oproep inschrijven 3-jarigen
Is uw zoon/dochter 3 jaar en nog niet ingeschreven
op onze school? Dan vragen wij u vriendelijk om op
korte termijn een afspraak te plannen met school zodat we samen een intakegesprek kunnen inplannen
en de inschrijving in orde kunnen maken.

Jarigen
Tot 8 oktober 2020
24 sept Quinn

3C

24 sept Lynn

4B

26 sept Sophie

3C

26 sept Juf Astrid

4A

27 sept Merijn

4A

27 sept Juf Lonneke

4A

4 okt

Fleur

6A

4 okt

Juf Vera

8A

5 okt

Josephine

5A

5 okt

Juf Bernie

Directeur

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Wo. 30 sept. Start Kinderboekenweek
Do. 4 okt.
Dierendag
Ma. 5 okt.
Deze week voortgangsgesprekken
groepen 1 t/m 8
Di. 6 okt.
GMR-vergadering

De openingstijden van ’t Saam, Hekelstraat 4 te
Mierlo zijn:
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 11.30 uur
13.30 - 16.30 uur
zaterdag van 9.00 - 11.30 uur
dinsdagavond van 19.00 - 22.00 uur
www.tsaam.nl
Op woensdagmiddag kunnen de kinderen van groep
3 t/m 8 op ‘t Saam creatief bezig zijn. De groepen
worden gesplitst in onderbouw (3,4,5) de ene week,
bovenbouw (6,7,8) de andere week. Elke middag maken de kinderen een leuk werkstuk en deze kunnen
ze aan het eind van de middag mee naar huis nemen.
Het doel is om met zoveel mogelijk verschillende
technieken in aanraking te komen en iets moois te
maken.
Woensdagmiddag vanaf 28 oktober 2020
14.00 - 16.00 (één keer per 14 dagen, in totaal 10 bijeenkomsten)
Inschrijven op dinsdagavond 6 oktober van 19.00 –
20.30 uur

