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Schooljaar 2018-2019
Kalender
30 november
4 december
5 december
6 december
12 december

Kleutervrije vrijdag
Sinterklaas op school (wordt om half negen op het achterplein
verwacht)
Surprise in de groepen 5 t/m 8
Studiedag team, alle kinderen hebben vrij
Kerstcrea

Babynieuws!
Juf Leonie en haar man Martijn de trotse ouders geworden van hun
dochtertje Josh. Met moeder en kind gaat het goed. Wij wensen
Leonie, Martijn en Josh heel veel geluk samen!

Sint & Piet
Zondagavond kreeg juf Chrissy een mailtje met de
vraag of de Pieten de hal van onze school mochten
gebruiken.
Ze hadden een plekje nodig om extra pepernoten
te bakken voor de scholen in Aalst.
Of juf Chrissy de sleutel in haar schoen wilde
stoppen en deze voor de open haard wilde zetten.
Dan kon een Piet de sleutel pakken en de school
in.
En zo gebeurde het……
De hele hal is een soort pepernotenbakplaats geworden.
Iedere dag gaan we met de kinderen kijken of de Pieten ‘s nachts geweest zijn en wat
voor rommel ze gemaakt hebben. En als je goed kijkt … gebeurt er steeds wat!

4/5 december
Hoera.. Sinterklaas is van plan om onze
school op dinsdag 4 december te
bezoeken!
Wij wachten hem op, op het achterplein
om 8.30 uur. Alle kinderen gaan die
ochtend niet naar binnen maar wachten
buiten op het achterplein met hun eigen
tas bij hun juf. Groep 7 en 8 mag op de galerij boven de ontvangst van de Sint volgen. (Bij
regenweer gaan we naar de speelzaal.)
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om de Sint mee op te wachten. Dit gaat
waarschijnlijk een kwartiertje duren. Maar ja, je weet het nooit met die Pieten…..
De ouders die naar het werk moeten kunnen hun kind bij de leerkracht achter laten.
De Sint wordt ontvangen in een grote halve kring op het plein. De kleinsten staan vooraan
achter de aangegeven markering en de ouders erachter zodat iedereen het goed kan zien.
* Woensdag 5 december hebben Groep 5 tot en met 8 surprise. Groep 1 tot en met 4
hebben een aangepast Sintprogramma.
* Donderdag 6 december kan iedereen met de cadeautjes spelen want dan hebben de
leerkrachten een studiedag en de kinderen vrij.
* Vrijdag 7 december mag iedereen iets mee brengen wat ze van de Sint hebben
gekregen.
Samen maken we er weer een gezellig Sinterklaasfeest van!
Veel plezier!
Namens de Sintcommissie

Kerst op OBS Ekenrooi
Wees blij met kerstmis
en vier het met elkaar
want kerstmis komt maar
eens per jaar!
Ook dit jaar vieren we kerst op OBS Ekenrooi, maar in een nieuw jasje! Op vrijdag 21
december om 12.00 u. staat het kerstdiner gepland voor alle leerlingen. Voorafgaand in de
ochtend vindt een gezellig samenzijn plaats in de speelzaal met de hele school, met
optredens van het team.
Natuurlijk zijn we de ouders van OBS Ekenrooi niet vergeten! Zie onderstaande uitnodiging
van de oudervereniging.
Wist u dat:
… er dit jaar een heerlijke kerstlunch in plaats van een kerstdiner zal plaatsvinden?
… dit op vrijdag 21 december is voor de kinderen van groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 u?
… deze kerstlunch door de ouders wordt verzorgd?
… U de hapjes om 8.30 u. in de klas kunt brengen? Of later op de dag van 11.30 u. tot
11.45 u.
… de ouders die willen koken, in kunnen tekenen vanaf maandag 10 december, op de
lijsten die hangen bij elke klas!
… dat er kinderen zijn met een (gluten)allergie en dat deze ouders dan zelf de
hapjes maken voor hun kind?
… er voor de groepen hulpouders zijn geregeld die helpen bij het dekken van de
tafels en het uitserveren van het eten tijdens de kerstlunch?
… alle kinderen op woensdag 19 december bestek, beker en bord met naam er op
in een plastic tas mee moeten nemen?
… dit na de kerstlunch weer ongewassen in de tas mee naar huis gaat?
… tijdens de kerstlunch kinderen optredens mogen verzorgen, zoals het maken van
muziek of het zingen van een lied.
Uitnodiging Kerstlunch OV
Ook dit jaar wil de oudervereniging u als ouder uitnodigen om het jaar samen gezellig af te
sluiten. Wij nodigen u dan ook uit om tijdens de kerstlunch van de kinderen, in de centrale
hal zelf ook een lunch te komen nuttigen met andere ouders. Deze lunch begint vanaf
12.00 u. tot 13.30 u. (einde schooltijd). Meer informatie hierover volgt binnenkort middels
een aparte brief.
Goede doel
Dit jaar is het goede doel wederom de Voedselbank in Aalst-Waalre. De Voedselbank helpt
mensen die, om wat voor een reden dan ook, een aanvulling kunnen gebruiken binnen hun
gezin. Hiervoor willen wij graag houdbare levensmiddelen, toiletartikelen en wasmiddelen
met de kinderen inzamelen.
Het gaat hierbij NIET om snoep en speelgoed!!
Vanaf maandag 10 december staat er in iedere klas een doos waarin de kinderen hun
meegebrachte spullen kunnen leggen. Op woensdag 19 december worden de dozen
opgehaald.

Muziekstuk met toneel ‘Orpheus’
Op vrijdag 2 november hadden we een toneelstuk over twee verliefde mensen. We vonden
het leuk, het was namelijk grappig en er kwamen veel emoties in voor. Je werd na de
voorstelling wel duizelig of dat door de muziek kwam weten we niet.
Het was best wel leerzaam en leuk om naar te kijken, we hebben er veel van geleerd.
Janne en Sarah A. (groep 6)
IVN groep 7
Op vrijdag 9 November waren wij naar IVN gegaan met onze klas daar hebben we alles
geleerd over zoogdieren en hoe lang je darmen zijn. We waren van half negen tot de
middagpauze daar. Daar hebben we ook nog geleerd wat vleeseters, planteneters en
alleseters. Wij als mens zijn alleseters. Ook hebben we ook nog over de mol, das en bever
gehad.
Groetjes, Lars en Lara
Studiedag 7 november
Tijdens deze studiedag hebben we als team
gewerkt rondom het thema ‘Verbinding’.
Vanuit de stelling: ‘Wanneer lessen effectief
en gedifferentieerd worden gegeven,
verhoogt dit direct de betrokkenheid en het
welbevinden’, zijn er gesprekken gevoerd
over goed onderwijs en wat dit van ons als
school en als team vraagt. Met behulp van
interactieve werkvormen was de
betrokkenheid en de verbinding binnen het
team erg groot. We kijken terug op een fijne
studiedag!

Zandtafel
Wie heeft er interesse in deze zand/watertafel? Gratis af te
halen!
Graag een mail naar directie@obsekenrooi.nl

Mediamasters in groep 7 en 8
Vorige week was het de week van mediawijsheid, dan heb je mediamasters. Daar wordt
een computer van 4 vrienden aangevallen. Ze vermoeden een computervirus. En aan ons
(groep 8 en 7) om dat op te lossen. Andere scholen in Nederland doen het ook. We
moesten vragen beantwoorden die te maken hadden met computers. En daarmee bits
verdienen, en hoe meer bits, hoe sterker de computer wordt. We speelden het spel elke
dag. Als het klaar is wordt er gekeken welke school de meeste bits heeft verdiend.
Groetjes, Thomas Assinck

Inleveren formulier omtrent privacy
Graag willen we alle ouders vragen om het formulier omtrent privacy in te leveren bij de
leerkracht. We hebben dit van heel veel kinderen al ontvangen, maar nog niet van
iedereen. We willen bijvoorbeeld graag foto’s maken van de festiviteiten die gepland staan
met Sinterklaas of kerst, maar dit kan nu nog niet, omdat we nog niet van iedereen de
formulieren terug hebben.
Alvast bedankt!
Toneelstuk ‘De perfecte burn-out'
Voor een toneelstuk (“De perfecte burn-out”) hadden we een scène nodig op school, veel
kinderen deden mee. Het was een leuke middag. Het was echt iets voor onze klas, want in
die scène ging het over een overspannen juf en een drukke klas. Aan het einde kreeg
iedereen een chocolade koek en een stukje chocola.
Stella, groep 6
Ik ben de moeder van Stella en in het toneelstuk speel ik de overspannen juf. Stella speelt
ook in ‘De perfecte burn-out' mee als mijn nichtje. Het was ontzettend leuk dat we op
school de filmopname mochten maken, waarin klasgenootjes van Stella goed meehielpen.
Ze konden ontzettend goed ‘niet luisteren en druk zijn’!
Op 18 en 19 januari 2019 is het toneelstuk te zien in het Gemeentehuis van Waalre om
20.00u, waar het stukje van school getoond zal worden. Meer informatie vind je op
http://www.rauwtheater.nl
Mirjam

Nieuws van Kinderstralen
We zijn alweer even op weg in dit nieuwe schooljaar en in ons overblijfteam bevinden zich
steeds meer nieuwe gezichten. Het verheugt ons om hen bij ons team te laten aansluiten.
Zoals u weet werken we vanuit Kinderstralen met vrijwilligers die hiervoor een vergoeding
ontvangen. Vrijwillig is niet vrijblijvend en vrijwillig is niet onprofessioneel.
Professionaliteit zit onder andere in je werkhouding. Wat doe je als iets niet lukt? Hoe
collegiaal ben je? Hoe goed ben je in de zorg voor en de omgang met de kinderen? Scholing
vinden we heel belangrijk, maar maakt niet dat je alles perfect doet.
Al onze vrijwilligers hebben plezier in het omgaan met kinderen en putten energie uit de
overblijf. Ze genieten van de leuke dingen die met kinderen gebeuren in het spel en
tijdens het eten. Daarnaast genieten ze van de aandacht die ze mogen geven en die ze
mogen ontvangen. De vrijwilligers krijgen ondersteuning en scholing vanuit Kinderstralen.
Binnenkort starten zij met een online training.
Ons uitgangspunt is dat alle kinderen de wens hebben om graag over te blijven. Daarom
hebben wij buitenspeelgoed, knutselmaterialen en spellen voor de kinderen gekocht.
Inmiddels draait de overblijf met een nieuwe coördinator; Kimberly Jannes. Zij is te
bereiken op telefoonnummer 06 - 18 94 32 20. Daarnaast verwelkomen we onze oude
coördinator in een nieuwe rol van pedagogisch medewerker; Anne Peters. In de volgende
nieuwsbrieven zullen we de Overblijf Medewerkers aan u voorstellen.

