13 november 2018 – nummer 2

Nieuw jasje
Op woensdag 14 november gaan de eerste rapporten
van dit schooljaar mee naar huis. Even iets anders
dan wat u de afgelopen jaren gewend bent geweest,
want we hebben onze rapporten in een nieuw jasje
gestoken. Ook onze leerlingen hebben voortaan een
aandeel in het rapport. Zij schrijven vanaf dit jaar een
‘kindrapport’. Hierin benoemen zij waar ze trots op
zijn, aan willen werken en krijgen ze de kans om nog
iets over zichzelf te vertellen. We wensen u veel
leesplezier!

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 17 december
November
15 Sebastián (gr 1-2b)
16 Danique (gr 1-2b)
17 Mihail (gr 1-2b)
18 Bartek (gr 1-2b)
18 Mitchel (gr 8)

20 Jayce (gr 1-2b)
22 Shalom (gr 5)
24 Jeremy (gr 6)
26 Armando (gr 7)

t/m 17 december
4 Emir (gr 3)
6 N-Jay (gr 1-2b)
12 Nelson (gr 1-2b)
12 Anna (gr 1-2b)
12 Chutikan (gr 6)

Belangrijke data in november en december
November
Dinsdag 13
Woensdag 14
Dinsdag 20
Donderdag 22
Dinsdag 27
Vrijdag 30

Nieuwsbrief de Rots
Rapport 1 t/m 8
Zorgteam 14.30 – 16.30 uur en MR vergadering 20.00 uur
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Kletsuurtje 12.30 uur

December
Maandag 3
Dinsdag 4
Donderdag 6
Maandag 17

Week van de mediawijsheid
Sinterklaas
Studiedag: alle leerlingen vrij
Kletsuurtje 14.30 uur

Welkom op school
We heten Alexander en Isaiah van harte welkom bij ons op school! We wensen hen én hun ouders een hele fijne
start en tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat zij zich snel thuis voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden november en december zijn dat:

Migratie serviceomgeving
We willen u op de hoogte brengen van een belangrijk project van Eenbes Basisonderwijs. Het betreft het
wisselen van ICT leverancier, die het beheer van onze ICT omgeving verzorgt. Wij verruilen daarbij de huidige
serveromgeving voor het werken in de Cloud. Daarbij wordt aandacht besteed aan aspecten van beveiliging en
privacy.
Kindcentrum De Vlinder, in Geldrop, is in de herfstvakantie als eerste gemigreerd. De overige
25 Eenbes basisscholen zullen daarna volgen. Naar verwachting zal de migratie worden afgerond voor
1 maart 2019.

“Eenbes ontregeld”
De werkgroep "Eenbes Ontregeld!" gaat aan de slag met het creëren van een regelarme (werk)omgeving, ter
vermindering van de werkdruk. De schoolteams, het Expertise Netwerk en het bestuurskantoor krijgen de
opdracht om in gesprek te gaan over het ontregelen. Om hen hierbij te helpen is een notitie geschreven waarin
de kaders en ruimte, omtrent het ontregelen, staan beschreven.

Ik geef de pen door aan… juf Angela
Dit schooljaar ben ik hier komen werken als juf van groep 7. Voordat ik solliciteerde had ik de website bekeken
en een aantal nieuwsbrieven. De column ‘ik geef de pen door aan….’ Vond ik erg leuk! Ondanks dat ik nu al heel
wat jaren in het onderwijs werk, ben ik dit nog niet eerder tegen gekomen.
Toen juf Eefje de pen dan ook doorgaf aan mij, dacht ik nog genoeg tijd te hebben om iets te schrijven maar de
weken vliegen voorbij! En zo zit ik op de laatste woensdagmiddag voor de deadline van de nieuwsbrief dit stuk
te typen.
Ter inspiratie heb ik in de voorgaande nieuwsbrieven gelezen wat mijn collega’s zoal hebben geschreven en wat
blijkt? De meesten vinden het toch (net als ik) lastig om iets te schrijven. Want wat is nu leuk om te vertellen of
wat wil een ander van je weten? Voor veel mensen ben ik een nieuw gezicht en dus leek het mij wel handig om
mij hier dan alsnog een keer voor te stellen.
Mijn naam is Angela en ik ben 31 jaar. Samen met mijn man en onze zoon van net 1 jaar woon ik nu nog in
Eindhoven. Begin volgend jaar gaan wij verhuizen naar Mierlo. Hier is mijn man opgegroeid en het is toch wel
handig om dicht bij opa en oma in de buurt wonen. Aangezien ik zelf uit Twente kom is dit toch een dingetje.
We hebben ook een hond, maar mijn lievelingsdier is een aardvarken.
Nu ik zo bezig ben zou ik misschien nog wel heel wat blaadjes vol kunnen schrijven, maar de nieuwsbrief heeft
genoeg andere interessante dingen om te lezen.
Ik geef de pen door aan juf Sanne Beckers

Bericht vanuit de ouderraad
De vrijwillige ouderbijdrage wordt niet meer vergoed door Stichting Leergeld.
Ouders kunnen dit betalen van € 100,-, die zij aan kunnen vragen bij het gemeentehuis. Dit is een voorliggende
voorziening en moet dus eerst. Meer informatie hierover kunt u vinden in het boekje van de gemeente:
“Rondkomen met een laag inkomen 2018” of kijk op de site van Geldrop:
www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/werk-inkomen-bijstand_bijzondere-bijstandschoolkosten
Aanvragen kan via de volgende link:
https://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1514475193Aanvraagformulier_schoolkosten_2018.pdf

Zwangerschapsverlof juf Bianca
25 oktober, de laatste dag voordat juf Bianca van haar zwangerschapsverlof
mag gaan genieten. Het was een dag vol verrassingen, met mooie cadeaus en
heel veel knuffels. Omdat het een speciale dag was mochten de kinderen even
vrij spelen en hebben we samen een film gekeken.
Wij wensen juf Bianca een hele fijne tijd en kunnen haast niet wachten tot we
de baby mogen bewonderen.
Juf Bianca, we zullen je heel erg missen!

Sinterklaas
Nog maar even en dan komt Sinterklaas al weer aan in Nederland.
Om ook dit jaar het feest weer tot een succes te maken, hebben wij hem uitgenodigd bij ons op school.
En wij kunnen u met trots vertellen dat Sinterklaas en zijn Pieten op 4 december bij ons op school zullen komen.
5 december is voor ons een normale lesdag en 6 december zijn de kinderen vrij.
De kinderen van groep 1 t/m 5 zullen deze feestdag vieren met een bezoek van Sint aan de klas.
De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen deze feestdag vieren met het uitpakken van alle zelfgemaakte surprises.
Hulp gezocht:
Om ervoor te zorgen dat de school er weer mooi en feestelijk uitziet, zijn wij op zoek naar ouders die kunnen
helpen met het versieren van de leerpleinen. Dit zullen wij doen op vrijdag 16 november van 12:45 tot
14:00 uur. Heeft u tijd om die dag te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij juf Thessa in groep 4 of door een
email te sturen naar: thessa.vanderheijden@eenbes.nl

Het kabouterpad
6 november hebben we, met de kleutergroepen, het kabouterpad bij het kasteel van Geldrop gelopen.
De zon scheen heerlijk op de paddenstoelen en kabouterpaaltjes om ons de weg te wijzen.
We hebben aarde geroken, met dennenappels gegooid, gekleurde blaadjes gezocht, gevoeld aan stammen,
met verbazing naar dikke bomen gekeken en een heerlijk koekje met rozenbotteljam geproefd. Binnen in de
paardenstal hebben we bingo gespeeld en op vogelzand getekend. Tot slot was er nog limonade. Het was
heerlijk. Hartelijk dank aan de ouders die ons hebben gebracht en begeleid.
En natuurlijk aan het IVN die dit mogelijk maakt!

Wist u dat…….
-

Enkele kinderen uit groep 4 een heuse quiz over wetenschap gemaakt hebben?
Groep 4 al heel veel hoofdletters kan schrijven?
Juf Bianca lekker mag genieten van haar zwangerschapsverlof en juf Sandra haar vervangt?
De kinderen uit groep 4 elke woensdag buiten rekenen of spelling oefenen tijdens ‘doe-woensdag’?
Groep 7 naar het Prehistorisch Dorp is geweest?
Juf Carien, juf Sanne en juf Sanne de interne contactpersonen zijn?
Het nieuwe thema van DaVinci voor groep 6, 7 en 8 Vikingen is?
Groep 6, 7 en 8 regelmatig op vrijdag een teken- en handvaardigheidscircuit hebben? Hierbij werken
de kinderen door elkaar heen.
Het eerste indianen museum officieel is geopend in groep 8?

