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NIEUWSFLITS nr . 9

Nieuws van de directie
Afscheid Bernie
In de vorige nieuwsflits kondigde Bernie al aan
dat ze binnenkort afscheid zal nemen van de St.
Jozefschool. Ze gaat op zoek naar een nieuwe
uitdaging. Na bijna tien jaar schoolleider te zijn
geweest, zal zij op vrijdag 11 februari afscheid
nemen van de leerlingen en het team. Achter de
schermen zijn we druk bezig om een zo mooi
mogelijk afscheid – binnen de geldende maatregelen - te organiseren voor haar.
Vanuit het Eenbes bestuur zijn de voorbereidingen voor een werving- en selectieprocedure in
gang gezet. Kim Chatrou & Vera van der Linden
zullen vanaf 11 februari alle directietaken t/m de
zomervakantie overnemen.
kim.chatrou@eenbes.nl
vera.vanderlinden@eenbes.nl
Hoe gaan we om met niet gemaakte toetsen
In deze roerige tijd begrijpen we heel goed dat er
niet van alle leerlingen ‘toetsgegevens’ beschikbaar zullen zijn omdat ze ziek zijn geweest of langere tijd in quarantaine hebben gezeten. Wanneer deze leerlingen weer live op school komen,
is het fijn dat ze eerst weer kunnen ‘landen’ en
terug kunnen komen in het normale schoolse
ritme. We beginnen dus zeker niet meteen met
toetsen. Voor sommige leerlingen betekent dit
dus geen uitslag bij (bepaalde) toetsen op het
rapport. Deze zullen op een later moment ingehaald worden, wanneer leerlingen er klaar voor
zijn. Wanneer de toetsgegevens dan binnen zijn,
zal de groepsleerkracht een afspraak met u maken om deze gegevens alsnog terug te koppelen.
Zoals u van ons gewend bent, staat in de aanloop
naar de rapporten het ouderportaal altijd dicht.
Dit betekent dat u tijdelijk de uitslagen van de
toetsen en de rapporten niet in kunt zien. Na het

Donderdag 27 januari 2022

meegeven van de rapporten staat het ouderportaal uiteraard weer open.
Adviesgesprekken en rapportgesprekken
* De adviesgesprekken voor leerlingen van de
groepen 8 (ouders + kind) zullen live op school
plaatsvinden in de week van 14 en 21 februari.
* De rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7
zullen online via Teams plaatsvinden in de week
van 14 en 21 februari. Voor de gesprekken waarbij het wel van belang is dat er live met elkaar
gesproken kan worden, zal de betreffende leerkracht hierover contact met u opnemen.
Uitleg MQ scan bewegingsonderwijs
Aan het huidige rapport wat de leerlingen mee
zullen krijgen op vrijdag 11 februari zal voortaan
ook een blad bewegingsonderwijs toegevoegd
worden. Op dit blad staat o.a. de uitslag van de
MQ scan. Deze scan hanteren wij sinds dit
schooljaar op onze school en wordt door onze
gymdocent Daan Linssen voor alle leerlingen ingevuld.
Wat is de MQ scan
De MQ scan meet de motorische ontwikkeling
van een kind. MQ staat voor motorische quotient, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat
en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan
af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of onder gemiddeld motorische vaardigheid
heeft voor zijn leeftijd. Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en worden idealiter 2
keer per jaar gescand om de ontwikkeling van de
motorische vaardigheden te monitoren.
Het doel van deze rapportage is om docenten,
leerkrachten, ouders, (buurtsport)coaches en andere betrokkenen bij de afname van de MQ scan

meer inzichten te geven in de verkregen resultaten. Een kwalitatief vervolgaanbod is altijd maatwerk en vraagt een individuele aanpak onder leiding van een beweegprofessional. Er wordt ingegaan op hoe de score wordt berekend, hoe de
baan is opgebouwd en waarop kan worden ingezet in het aanbieden van een vervolgaanbod om
de motorische ontwikkeling van kinderen tussen
4 en 12 jaar positief te beïnvloeden.
In het rapport vindt u een uitgebreide uitleg terug met daarin ook de interpretatie van de verschillende scores.

Donderdag 17 februari
08.40-09.40 gr 6A
09.50-10.50 gr 6B
11.00-12.00 gr 3A
12.20-13.20 gr 3B
13.30-14.30 gr 3C

Skateclinics

Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Vera van der Linden MT

In februari vinden er skateclinics plaats op onze
school voor de groepen 3 t/m 8. Dit is in het kader van de verkeersveiligheid voor scholen met
een Brabant VerkeersveiligheidsLabel.

Dinsdag 22 februari
08.40-09.40 gr 5A
09.50-10.50 gr 5B
11.00-12.00 gr 4A
12.20-13.20 gr 4B
13.30-14.30 gr 4C

Jarigen
Tot 10 februari 2022

Materialen
Tijdens de skateclinics staat veiligheid voorop. De
deelnemers zijn verplicht het totale pakket aan
bescherming te dragen. Dit bestaat naast de
skates uit pols-, elleboog, kniebescherming en
een helm (kan fietshelm, paardrijcap, skihelm,
skatehelm etc zijn) Kinderen gebruiken zoveel
mogelijk hun eigen materialen. Als kinderen
skates en of beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze dit lenen. Graag wel zoveel mogelijk spullen zelf laten meenemen. Dat
geldt ook voor de groepen 3 en 4 (rolschaatsen
zijn ook prima)

29 jan

Juf Marjan

0-1-2B

30 jan

Julia

6B

31 jan

Amy-lynn

4A

1 febr

Lorijnne

5A

1 febr

Cas

3B

2 febr

Noa

6B

2 febr

Juf Moniek

Leerplein

4 febr

Puck

7B

6 febr

Cato

6A

6 febr

Tim

3A

Pet/muts voor onder de leenhelm is verplicht!
Als kinderen deze niet bij zich hebben moeten
we gaan werken met haarnetjes.
Zet alvast de juiste datum in uw agenda’s. Bij
goed weer maken we gebruik van het schoolplein aan de Papenvoort. Bij slecht weer is het
binnen in de gymzaal.

6 febr

Meester Daan

Gym

7 febr

Mila

0-1-2A

8 febr

Suze

7B

9 febr

Rick

0-1-2B

9 febr

Tess

0-1-2D

Rooster/ datum
Donderdag 10 februari
08.30-09.30 gr 7A
09.40-10.40 gr 7B
10.40-11.40 gr 8A
11.50-12.50 gr 8B

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
26 januari t/m 5 februari Nationale Voorleesdagen
11 februari
Afscheid Bernie Kooistra

Heeft u ook zo genoten van the Masked Reader? Het
was de aftrap voor de Nationale Voorleesdagen die
tot en met 5 februari duren. U weet dat voorlezen
goed is voor de ontwikkeling – voor kinderen is het
gewoon feest! Samen met opa en oma, in de kring op
school, of heerlijk thuis bij papa en mama op schoot.
Voorlezen maakt je leuker. Daarom leest driekwart
van de ouders met kinderen tot zes jaar dagelijks
voor. Ook voor de oudere kinderen blijft voorlezen of
voorgelezen worden een feestje!
En het vergroot de taalvaardigheid en woordenschat.
Dus doe gezellig mee! (ook na 5 februari 😉)

