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BEKEKENROOI 8
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Kalender
4-7 februari
6 februari
8 februari
12 en 14 februari

Inschrijven oudergesprekken
Het rapport gaat mee naar huis
Administratiedag team, alle kinderen hebben vrij
Oudergesprekken

Studiedag team 21 januari
Centraal deze dag stond het vakgebied ‘spelling’. Vanaf het begin
van dit schooljaar werken we vanaf groep 4 met de methode
‘Staal’. Leerkrachten en kinderen zijn erg enthousiast over deze
methode. Krachtige onderdelen van deze methode zijn
bijvoorbeeld dat alle categorieën worden aangeboden met een
woord, met een picto en met een filmpje. Sommige kinderen leren
door visuele ondersteuning, andere met auditieve ondersteuning.
Op deze manier sluit het goed aan bij de verschillen tussen
kinderen.
Enkele voorbeelden van categorieën staan in de afbeelding
hiernaast. Wilt u hier meer over weten, vraag het eens aan uw
kind! Ze weten het al erg goed!
Om de methode met alle ins&outs goed te implementeren hebben we een extern adviseur
ingeschakeld, om ons hierbij te helpen.
De volgende onderdelen kwamen hierbij aan bod:
- Wat zijn de kenmerken van goed spellingonderwijs?
- De doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.
- De leerlijnen van alle schooljaren.
- Welke werkvormen kun je inzetten zodat je effectieve lessen geeft met een hoge
betrokkenheid van de kinderen?
- Hoe kun je differentiëren tussen verschillende niveaus, specifiek bij spelling?
We kijken als team terug op een waardevolle en inspirerende studiedag!
Tijdens de studiedag van 11 maart krijgt dit een vervolg, waarbij we nog
meer de verdieping opzoeken qua differentiatie en een passend aanbod op
drie niveaus in iedere klas.

Vooruitblik studiedag 8 februari
Bij de studiedag van aanstaande vrijdag hebben alle leerkrachten een administratiedag.
Deze periode van het jaar is altijd druk in verband met de toetsen, het analyseren van de
toetsen, het maken van rapporten, de oudergesprekken en nog veel meer. Gedurende deze
dag hebben alle leerkrachten de tijd om hier goed in te duiken.
Open dag
Op 24 januari heeft er een open dag plaats gevonden. Er zijn een aantal enthousiaste
ouders een kijkje komen nemen op onze school. Naast de open dag, kunnen
geïnteresseerde nieuwe ouders altijd een afspraak maken voor
een rondleiding op onze school. Hiervoor kunnen ze contact op
nemen door te mailen naar directie@obsekenrooi.nl
Dus mocht u nog ouders kennen die een leuke en goede school
zoeken in Waalre, geef ze de tip dat ze eens bij ons een kijkje
komen nemen!
Continurooster
Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen op een fijne manier over kunnen
blijven op school. Vanaf 1 januari 2018 werken we samen met de organisatie Kinderstralen
om de tussenschoolse opvang te verzorgen. De afgelopen periode hebben er veel
gesprekken plaatsgevonden met Kinderstralen, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
TSO naar behoren is. De vrijwilligers van Kinderstralen doen iedere dag hun uiterste best
om het overblijven voor de kinderen op een fijne manier te verzorgen. Helaas merken we
als team dat we veel tijd kwijt zijn met het oplossen van conflicten die hebben
plaatsgevonden tussen de middag. Daarnaast krijgen we als school regelmatig vragen van
ouders over de mogelijkheden van een continurooster.
In het team en de MR (medezeggenschapsraad) hebben we hier over gesproken en zijn we
ons aan het oriënteren op een continurooster.
Dat houdt in dat we als school en MR verschillende opties naast elkaar gaan leggen en door
middel van een enquête alle ouders gaan vragen om hun voorkeur aan te geven. De
enquête wordt na de voorjaarsvakantie uitgezet. U ontvangt hier tijdig meer informatie
over.
De rol van de MR is heel belangrijk in dit proces, aangezien deze ouders binnen de MR alle
ouders vertegenwoordigen. De uitkomsten van de enquête neemt de MR mee in hun
afweging om al dan niet in te stemmen met het door de directie voorgenomen besluit om
de schooltijden te veranderen of gelijk te laten.
Communicatie is in zo’n proces erg belangrijk. We willen graag ouders duidelijk informeren
over wat dit mogelijk betekent en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende
opties. Om deze communicatie goed te laten verlopen willen we de hulp vragen van een
ouder of ouders, die hierover mee willen denken. Wie wil helpen? Graag een mailtje naar
directie@obsekenrooi.nl.

Muzieklessen
We kunnen er nog niet heel veel over zeggen,
maar we willen graag een tipje van de sluier
oplichten. Na de carnavalsvakantie worden er
weer inspirerende muzieklessen gegeven op
onze school!
Meer informatie volgt in de volgende
Bekekenrooi.

Carnaval

Nog een paar weken en het is zover! Carnaval!!
Zoals we u al eerder hebben medegedeeld, organiseren we op 1 maart 2019 voor het eerst
een carnavalsoptocht met alle gebruikers van de Brede School Aalst!
Wij hebben er zin in, maar voordat we hier een gezellig feest van gaan maken, volgen nog
een aantal belangrijke mededelingen:
Wist u dat:
- we om 10.30u vertrekken vanuit de Maximiliaanlaan?
- de route verder gaat via de Karel de Stoutelaan, naar de Isabellalaan en uiteindelijk
via de Hutdijk terugkeert naar de Brede School?
- we nog steeds op zoek zijn naar veel kleine draagbare muziekboxen/ bluetooth
speakers, die voor extra muziek zorgen tijdens de optocht?
- kinderen zelf thuis ook een skelter en/of bolderkar mogen omtoveren tot ware
optochtwagens en zij deze dan ook zelf mogen trekken/ duwen tijdens de optocht?
- de groepen 6-7-8 van de Christoffelschool en OBS Ekenrooi ook iets extra’s laten
zien in de optocht door middel van een mini act?
- alle groepen voor een leus zorgen?
- alle kinderen verkleed zijn tijdens de optocht?
- versierde steppen en fietsen niet toegestaan zijn; net als confetti, serpentine,
spuitbussen, snoep e.d.
- we het leuk vinden als u komt kijken naar de optocht?
Groeten namens,
De carnavalscommissie van het kinderdagverblijf, de Christoffelschool en OBS Ekenrooi.

Ouderapp Parro (testfase)
Om de communicatie met ouders op een eenvoudige manier te kunnen
realiseren is een app heel bruikbaar. In het verleden gebruikten we
hiervoor Klasbord. Sinds vorig jaar de privacyregelgeving verscherpt is,
voldoet deze niet meer aan de eisen van OBS Ekenrooi.
Het administratiesysteem dat op OBS Ekenrooi gebruikt wordt heeft ook een
communicatiemogelijkheid. Deze voldoet wel aan de privacy-eisen die we hieraan stellen.
De naam van de app is Parro. Juf Patricia, juf Linda, juf Joyce, juf Martine en juf Mariëlle
gaan deze app voor hun groep testen op bruikbaarheid. Als uw kind bij een van deze
leerkrachten in de groep zit kunt u binnenkort een uitnodiging verwachten, zodat u Parro
ook daadwerkelijk kunt gaan gebruiken.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com

Portfolio in groep 6
Een portfolio is een soort werkboek met alleen maar witte blaadjes.
In onze groep hebben zes kinderen een portfolio. Dit zijn: Aukje, Alex, Bram, Itay, Sophie
en Julian.
Een voorbeeld van een opdracht die wij al hebben gehad is:
maak een tijdbalk van je eigen levensloop. De andere
opdrachten waren: maak een staafgrafiek van het eet- en
drinkpatroon van de klas en presenteer dit. Nu zijn veel
kinderen bezig met ‘vat samen wat je weet over een periode
in de geschiedenis in de vorm van een mindmap, sketch of
karikatuur’. De juf geeft een opdracht en die moet je binnen
een bepaalde tijd af hebben.
Als je het af hebt en de juf vindt het goed, mag je in het net
beginnen.
Als je alles af hebt dan krijg je een nieuwe opdracht.
Het lastigste is plannen en (soms) zelf uitzoeken hoe we de
opdracht aan moeten pakken. We bedenken zelf ‘hoe’ we de
opdracht aanpakken. Ieder werkt dus op zijn eigen manier.
Het portfolio is extra, bovenop, alle andere extra
werkboeken/ taken die we hebben.
Geschreven door Itay en Aukje

Koningsspelen
De Koningsspelen van 2019 worden landelijk gevierd
op vrijdag 12 april a.s.
Maar wij wijken daarvan af!
Onze Koningsspelen-dag is gepland op vrijdag 19 april.
Dat is de dag dat de Meivakantie start.
Informatie over de inhoud van deze dag volgt nog
t.z.t.
Wilt u dit alvast in uw agenda noteren?

Rapporten – nieuwe stijl
Morgen krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. In september hebben de kinderen
van de groepen 3 tot en met 8 al een kindrapport gemaakt en mee naar huis genomen. Bij
het kindrapport vullen de kinderen zelf in hoe zij vinden dat het met ze gaat. Op deze
manier willen we de kinderen nog meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen
leerproces. Daarbij zijn de gesprekken die volgen tussen de kinderen en de leerkracht zeer
waardevol. De kinderen komen regelmatig tot nieuwe inzichten over zichzelf en over hun
leerproces, daarnaast leert de leerkracht het kind nog beter kennen en kan daardoor nog
beter inspelen op de onderwijsbehoeften.
Naast het kindrapport krijgen de kinderen ook het rapport met hierop de sociaalemotionele ontwikkeling, de resultaten in de klas en de resultaten bij de CITO-toetsen.
In het rapport zit een duidelijke handleiding waarop de verschillende onderdelen
uitgebreid worden toegelicht. De onderdelen zijn hetzelfde gebleven als op de voorgaande
rapporten, alleen de vormgeving is anders geworden.
De kinderen in groep 1 maken (als ze tenminste een half jaar onderwijs hebben gehad) hun
eerste kindrapport in juni/juli. De kinderen in groep 2 hebben nu hun eerste kindrapport
ingevuld met daarop een korte leerkrachtopmerking. Het eerste leerkrachtrapport krijgen
kinderen aan het eind van groep 2. Tot die tijd wordt de groei in de ontwikkeling
toegelicht in oudergesprekken.

