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maart
Aanmeldweek Voortgezet Onderwijs
OV vergadering
Kijkmoment groep 1 t/m 8*

20.00 uur Informatieavond schooltijden
Leerlingenraad

Spelletjesmoment groepen 1, 2 en 3*
Open podium groep 6*

Nieuwsbrief

* Deze activiteiten gaan niet door i.v.m. Corona maatregelen

VERJAARDAGEN
DATUM

NAAM

06-03
07-03
13-03
14-03
15-03

Summer
Juliette
Nina
Nieke
Ruben

GROEP
1-2A
8
3
1-2A
5

DATUM

NAAM

15-03
17-03
20-03
22-03
31-03

Elianne
Noah
Robyn
Jet
Jelle

GROEP
1-2B
1-2B
3
1-2A
6

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
ONDERZOEK SCHOOLTIJDEN
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, organiseren we dinsdag 9 maart om 20.00 uur een (digitale)
informatieavond over de schooltijden. Tijdens deze avond zullen verschillende modellen bekeken worden en de
voor- en nadelen worden besproken. De input van de klankbordgroep wordt hierbij gebruikt. Er is tevens ruimte
voor het stellen van vragen.
In de week van 9 t/m 12 maart zal er ook gestemd worden. Dit proces wordt verder toegelicht tijdens de
informatieavond. Bent u verhinderd op dinsdag 9 maart? Geen probleem. We nemen de presentatie op en
versturen deze, samen met een vraag en antwoordblad via de mail op 10 maart.
Het streven is om in april de schooltijden voor volgend schooljaar helder te hebben.

Mededelingen
AANMELDEN ZOON/DOCHTER
Heeft u een zoon of dochter van 3 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 3
jaar? Dan is dit het moment hem of haar in te schrijven op de basisschool.
Neem contact op met onze directeur, Femke Dirkx voor meer informatie of
maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek/rondleiding.
Directiedirkhezius@eenbes.nl of 040-2240035

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag

25-10 t/m 29-10
27-12 t/m 07-01
28-02 t/m 04-03
18-04

Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

25-04 t/m 06-05
26-05 t/m 27-05
06-06
25-07 t/m 02-09

PROGRAMMEREN
Sommige kinderen hebben iets meer uitdaging nodig dan de aangeboden lesstof.
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrieven hebben kunnen lezen, zijn er voor hen op
school behoorlijk wat opdrachten waar ze mee aan de slag kunnen.
Met het oog op de toekomst maken we ook al een start met het programmeren.
Zo hebben we de Beebot, ScratchJr en de ozobot.
Meer informatie vindt u hier

VERKEER
Niet ieder kind is bekend met het openbaar vervoer en de regels die er gelden.
Zo zijn er bepaalde afspraken die we met elkaar gemaakt hebben -het instappen bij een halte het kopen van een
kaartje, maar vooral ook het zich netjes gedragen in de bus, trein, tram of metro- die we als vanzelfsprekend
aannemen, maar die kinderen nog moeten leren.
Ook bij de halte van de bus of tram is het belangrijk je veilig te gedragen. Rustig in- en uitstappen bijvoorbeeld, en
ruimte geven aan andere passagiers. En met ruime afstand van een tram of bus oversteken, zodat de chauffeur je
goed kan zien.
U kunt als ouder helpen door eens met uw kinderen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Benoem de
verschillende aspecten en leg uit waarom u wat doet.
Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook!

De boodschap is dus: het openbaar vervoer is een leuke en milieuvriendelijke manier van reizen. Door
je aan de regels te houden blijft het voor iedereen leuk!

Nieuws vanuit
MR
Vergadering 8 december:
Schooltijden
We zijn als school druk bezig met een onderzoek naar schooltijden: inmiddels zijn er meerdere klankbordgroepen
geweest die goed bezocht zijn en waar waardevolle input is gegeven. Als MR zijn we heel tevreden over het
proces zoals we dat met elkaar lopen en bereiden we nu samen met Femke een informatieavond voor alle ouders
voor.
Verkeersveiligheid
Helaas zijn we niet door naar de volgende ronde bij de winactie van de ANWB met onze actie voor een veilige
oversteekplaats bij school We hadden meer dan 500 stemmen maar de concurrentie van andere projecten in
Brabant was erg groot. We willen iedereen hartelijk bedanken voor het uitbrengen voor alle stemmen!! En we
zoeken verder naar andere mogelijkheden om ons doel toch te bereiken...
Vergadering 19 januari
Schooltijden en enquête
Er is tijdens deze MR-vergadering veel aandacht uitgegaan naar de info avond en het stemformulier voor nieuwe
schooltijden. Voor nu staat de info avond gepland op 9 maart. De stemformulieren gaan ook 9 maart mee naar
huis. Het inleveren zal uiterlijk kunnen tot vrijdag 12 maart.

WERKGROEP NATUUR
Wij zijn op zoek naar enthousiaste natuurouders!
Wil jij samen met het IVN en een aantal andere ouders
natuuractiviteiten voor onze kinderen organiseren?
Voor meer informatie kun je mailen naar Ineke Thijs
antine.thijs@outlook.com
Kennis van de natuur is niet nodig.

Nieuws van buiten af
INSCHRIJVEN ZONDER RISICO VOOR DE TYPECURSUS NA SCHOOLTIJD
Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 8 maart 2021 om 15:15uur start bij voldoende aanmeldingen de klassikale typecursus van de
Typetuin op onze school. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wellicht is de reden dat u uw kind nog niet heeft
ingeschreven de onzekere periode waarin we leven. Middels onze routekaart verschaffen wij u graag duidelijkheid
over de route naar de start van de cursus en hoe we tijdens de cursus in bepaalde situaties handelen.
Uitgangspunt is dat uw kind hoe dan ook slaagt voor de cursus.
Wees verzekerd van een plek en schrijf in via www.typetuin.nl/aanmelden.
ROUTEKAART
Inschrijven

Annulering

Verschillende scenario’s
A. De school blijft open
gedurende de hele cursus.
B. De scholen gaan voor de
aanvangsdatum voor ons dicht
door bijvoorbeeld een
lockdown.

C. De school gaat tijdens de
cursus voor ons dicht door
bijvoorbeeld een lockdown.

De vroegboekkorting van 25 euro is omgezet in een vaste
korting en wordt ongeacht het moment van inschrijven
toegekend. U betaalt 160 euro i.p.v. 185 euro.
De uiterste datum om kosteloos te annuleren is verder in de
toekomst geplaatst. Dit kan nu t/m 24 februari 2021. Ongeacht
het moment dat u uw kind heeft ingeschreven.

We verzorgen de cursus volgens planning (deze krijgt u
toegestuurd).
1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe laat,
gaan we van start met de cursus.
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende is
om een volledige cursus te kunnen verzorgen/plannen zijn we
genoodzaakt van onze kant de cursus te annuleren. U krijgt de
volgende keuzemogelijkheden:
A. U verschuift de inschrijving naar volgend schooljaar.
B. U stapt over op de online cursus en krijgt het verschil terug.
C. U annuleert de inschrijving en krijgt uw betaalde cursusgeld
terug.
1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe laat,
maken we een nieuwe planning en vervolgen we de cursus.
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende is
om alle resterende lessen in te kunnen plannen ontvangt u per
niet genoten les 5 euro terug.
3. Onze typecoach blijft uw kind tot de zomervakantie op
afstand monitoren en begeleiden. Uw kind slaagt, mits
natuurlijk voldoende geoefend.

