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BEKEKENROOI 6
Schooljaar 2018-2019
Kalender
20 dec
21 december
21 december
22 december t/m 6 januari

Schaatsen groep 5 t/m 8 Valkenswaard
Kerstlunch
Continurooster, school uit om 13.30uur
Kerstvakantie

Kiss & Ride en fietsen op de speelplaats
De parkeerplaats heeft een Kiss&Ride-strook voor als u uw kind wilt afzetten. U kunt hier
stoppen en direct weer doorrijden. Het is voor de veiligheid en de doorstroming van de
parkeerplaats, niet toegestaan om hier auto’s te parkeren.
Daarnaast willen we alle ouders en kinderen vragen om op de speelplaats te lopen met de
fiets aan de hand. We zien nu regelmatig ouders en kinderen fietsen, wat kan zorgen voor
gevaarlijke situaties.
Schaatsen groep 5 t/m 8
Valkenswaard One ice gaat dit jaar voor de 15e keer van start met
ook dit jaar weer de ‘Rabobank Kinderschaatsweken’.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn op donderdagmiddag 20
december uitgenodigd om, op de schaatsbaan op de Markt in
Valkenswaard, te komen schaatsen.
Er wordt gevraagd, aan de kinderen, om zoveel mogelijk eigen
schaatsen mee te nemen. Denkt u ook aan warme kleding en voor
de veiligheid vooral aan handschoenen?
We wensen de kinderen van groep 5 t/m 8 veel schaatsplezier.
Leerlingenraad
Dinsdag 11 december hadden wij (Jasper en Thomas) leerlingenraad. In de leerlingenraad
zitten ook Tom en Marthe uit groep 7 en Sanne en Itay uit groep 6. We hebben het gehad
over onder andere: nieuwe ballen voor in de middagpauze, afspraken over de knotsen en
ander buitenspelmateriaal. Iedereen heeft een taak gekregen. Volgende keer is Tom
notulist, Thomas voorzitter en Itay tijdbewaker. Het volgende stukje voor de Bekekenrooi
wordt getypt door groep 6.
Jasper en Thomas uit groep 8

KERSTBEKEKENROOI 2018

Kerst op OBS Ekenrooi
Wees blij met kerstmis
en vier het met elkaar
want kerstmis komt maar
eens per jaar!

Omdat de Kerstviering dit jaar anders verloopt hier voor alle duidelijkheid de
“wist U dat punten", uit de vorige Bekekenrooi.
Kerstviering
Wist u













dat…:
er dit jaar een heerlijk kerstlunch 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 en dit is al massaal gebeurd 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.
er van 12.00 u tot 13.30 u door de OV een kerstlunch wordt verzorgd voor de
ouders. U kunt hierbij aansluiten in de grote hal.

We hebben er allemaal veel zin in! We hopen op een gezellig en warm samen zijn.

Vervangingen
Het lerarentekort in het basisonderwijs wordt steeds meer zichtbaar. De aanpak ervan
vraagt inzet van alle betrokkenen. Binnen stichting RBOB de Kempen zetten we met
regelmaat vacatures uit om goed personeel te werven voor de zgn. flexpool. Helaas leidt
de sollicitatieprocedure niet altijd automatisch tot het benoemen van nieuwe collega’s.
Daarom vragen wij u om samen met ons te blijven uitkijken naar fijne nieuwe leerkrachten
die op onze school en andere scholen van cluster Midden willen werken. Meld het a.u.b.
aan ons, zodat er contact opgenomen kan worden.
Zoals bij u bekend, wordt er bij afwezigheid van de groepsleraar gezocht naar passende
vervanging. Op OBS Ekenrooi werken veel verschillende onderwijsprofessionals. Zij dragen
allemaal op hun eigen manier bij aan goed onderwijs. Niet iedereen mag of kan voor de
klas staan. Binnen RBOB de Kempen is de flexpool ingericht met beschikbare vervangers,
waarop de scholen van het cluster een beroep kunnen doen. Het komt steeds vaker voor
dat er geen vervanger beschikbaar is. In dat geval worden de volgende tijdelijke
maatregelen op onze school genomen:








Leerkrachten die in deeltijd werken worden benaderd om extra te werken
Ambulant personeel wordt ingezet ter vervanging
De onderwijsassistent(e) neemt de groep over tijdens het zelfstandig werken, de
leraar verzorgt de instructie
Twee groepen worden samengevoegd
De groep wordt verdeeld over meerdere groepen
Een leerkracht neemt de groep van een afwezige collega over als er wél een
vervanger beschikbaar is voor zijn groep maar niet voor de bouw, waarin de
afwezige werkt
In het uiterste geval worden de kinderen naar huis gestuurd

Het lerarentekort, waardoor er niet veel vervangers beschikbaar zijn, is een heel
vervelende situatie voor uw kind(eren) en voor de schoolontwikkeling. De continuïteit en
de kwaliteit is daardoor in het geding! Wij zullen al het mogelijk doen om ervoor te zorgen
dat er een leerkracht voor de groep staat. De kwaliteit van ons onderwijs voor uw
kind(eren) wensen we zo optimaal mogelijk te borgen.

Kinderstralen
Best ouder(s),
De maand december staat in het teken van de feestdagen en zijn hele spannende dagen
voor veel kinderen. Met de overblijf op OBS Ekenrooi blikken we terug op een onrustig
2018. In gesprek met de directie hebben we afspraken gemaakt om de overblijf te
verbeteren.
Vanaf januari 2019 is Kimberley Jannes terug van zwangerschapsverlof en zal de rol van
coördinator op zich nemen. Hier zijn wij erg blij mee.
Tevens zullen er vanaf januari meer activiteiten worden aangeboden aan de kinderen. Wij
hebben de mogelijk om acitiviteitenbegeleiders in te huren via een externe partij, maar
hoe leuk zou het zijn als u, als ouder wellicht iemand kent (of uzelf) die in 2019
activiteiten (dans, knutselen, sport, spel) tegen vergoeding wilt verzorgen voor de
kinderen. De bedoeling is om 2x per week activiteiten te laten plaatsvinden op de dinsdag
en donderdag tijdens de TSO. Mocht u dit aanspreken en/of wilt u meer informatie dan
horen wij dat graag! U kunt hierover een mail sturen naar patricia@kinderstralen.nl.

Nieuws van de mediacoach
wensen u alvast Waalre
een fijne kerstvakantie en een gezond en mooi
de Wij
Bibliotheek
2019 toe

Nieuws van Buiten

December 2018

Donderdag 27 december 2018, de Bibliotheek Waalre,
het Huis van Waalre, van 13.00 – 16.00 uur

Ik ben Silvia Masolijn,
jullie mediacoach.

Voor kinderen van 8 - 12 jaar.
Stop-motion-wensen-film
Maak je eigen ‘stop motion wensen film’ en verstuur deze als digitale nieuwjaarskaart naar je familie en
vrienden!
Elk jaar rond deze tijd hoor je het mensen weer zeggen. ‘De beste wensen…….’. Het is een traditie en we
wensen het elkaar allemaal toe. Maar wat zijn nou eigenlijk de beste wensen? Het beste voor wie, en hoe ziet
dat er uit? Wordt . de wereld er beter van? Of alleen de persoon die je het beste wenst? Lijken onze wensen op
elkaar of wensen we allemaal iets anders? Wat wensen we nou echt?
Deze middag gaan we met elkaar op zoek naar de beste wensen en verzinnen een idee voor een digitale
wensenkaart. Na een korte uitleg over cut-out animatie gaan we aan de slag met het maken van onze beste
wens. We maken een achtergrond voor ons filmpje en knippen/plakken en tekenen het ‘artwork’. De kinderen
nemen zelf foto per foto hun animatieverhaal op. Als ze klaar zijn nemen ze het geluid op. Het filmpje krijg je
per e-mail thuisgestuurd en kan je via je tablet, computer of telefoon versturen als ’jouw beste wensen kaart’
voor het nieuwe jaar.
Voor meer informatie en/of tickets: https://eindhoven.op-shop.nl/1937/stop-motion-wensen-film/27-12-2018

Vrijdag 28 december 2018, Beursgebouw Eindhoven, van 10.00 – 17.00 uur
Voor kinderen van 4-12 jaar en hun papa's, mama's, opa's en oma's.
Tech & Play Kids festival. Een dag vol technische innovaties waar je kunt experimenteren, samenwerken en
leren. Maar vooral plezier hebben! Kom je ook?







Het programma is doorlopend. Kinderen kunnen aanschuiven wanneer er een plekje is. Wat kan je allemaal
doen?
Maak een lichtgevende robot
Leer programmeren
Speel FIFA 19 of Just Dance
Maak glibberig slijm
Kom high tech sporten
Bouw een hut van bamboe
En héél véél meer!
Leef je uit en ontdek wat de toekomst voor jou in petto heeft!
Voor meer informatie en/of tickets: https://eindhoven.op-shop.nl/1946/tech-play-kids-festival/28-12-2018

IVN Winter- bijeenkomst 6-7 jarigen
Woensdag 9 januari 2019
Winter- bijeenkomst 6-7 jarigen.
Plaats: IVN gebouw Bosstraat 25 Valkenswaard.
Tijd: van 14:00 - 15:30.
Iedereen is welkom. Bij koud weer warme kleding en bij nat weer regenkleding.
Kosten € 1,Leiding: Gerrit, Nanty, Thea

