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Schooljaar 2018-2019
Kalender
29 maart
4 april
5 april
10 april

Plankenkoorts Happies, Groep 4 en groep 7
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Plankenkoorts Gompies, groep 3 en groep 6
Paascrea

Schoolfotograaf
Op 15 april komt de schoolfotograaf op school om foto’s te maken van alle kinderen.
Alarm
De afgelopen weken is het alarm enkele keren afgegaan doordat er kinderen of ouders de
school binnenliepen nadat het alarm er op stond. Dit gebeurt bij kinderen die vanuit de
BSO naar huis willen gaan, of ouders die kinderen ophalen bij de BSO. Als vanuit de
gemeenschappelijke hal de deuren naar onze school dicht zijn, betekent dit dat het alarm
er op staat.
Boomfeestdag
Woensdag 13 maart hadden we boomfeestdag met groep 8. Dat was leuk.
We hadden in tweetallen bomen geplant bij het Meeuwven. We waren er
helemaal naartoe gelopen in de stromende regen, het was koud en nat. Er
waren aardige vrijwilligers die ons hielpen. Toen we klaar waren kregen we
chocomelk en kregen we een liniaal mee.
Doei
Door Eline en Guusje, groep 8
Gevonden voorwerpen
Er zijn op dit moment veel gevonden voorwerpen, zoals jassen, sjaals, handschoenen,
tassen, truien enz.
Ze liggen in de groene treinbakken in de grote hal van De Brede school.
Wilt u als u iets mist nog even checken of het misschien gevonden is?
De bakken worden na de meivakantie geleegd en aangeboden aan een goed doel.

TSO
Zoals u weet hebben we, om rust in de school te creëren, als team het overblijven zelf
opgepakt. Een aantal ouders heeft aangeboden om te komen ondersteunen bij het
overblijven. Met name in de kleutergroepen is het fijn om extra handen te hebben tijdens
het eten van de boterham en het buiten surveilleren. Mocht u graag willen komen helpen
bij het overblijven, dan kunt u dat afstemmen met de kleuterleerkrachten.
De app om kinderen aan of af te melden, kunt u niet meer gebruiken. Deze was van
Kinderstralen. Mocht het overblijven van uw kind afwijken met de gebruikelijke
overblijfdagen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

Medezeggenschapsraad
Om iedereen beter op de hoogte te houden van de besproken
onderwerpen en activiteiten van de medezeggenschapsraad, is
er besloten om na iedere MR vergadering een kort stukje te
schrijven voor de Bekekenrooi. Algemene uitleg over de MR en
de vergaderstukken zijn overigens voor iedereen vindbaar op de website van de school
www.obsekenrooi.nl onder het tabblad school. De afgelopen vergadering stond uiteraard in
het teken van de door de school gewenste overgang naar een continue-rooster, maar er
heeft ook een begeleidingstraject plaatsgevonden via Nieborg ACT. Hieronder volgt een
korte samenvatting van de besproken onderwerpen.
Om de overgang naar een continurooster te mogen maken moet er een ouderraadpleging
plaatsvinden. De MR heeft de regels rondom de besluitvorming, de wijze van
communiceren met de achterban, en de opbouw van de enquête besproken. De verwerking
van de enquêteresultaten is op dit moment bezig. Gezien de problemen rondom de
tussenschoolse opvang is er besloten dat het huidige rooster alleen gehandhaafd zal
worden als minstens 60% van de ouders aangeeft niet over te willen gaan naar een
continurooster. Bij een overgang naar het continurooster zal de oudergeleding van de MR
de voorkeuren van de enquête meenemen om in overleg te gaan over de beste keuze voor
de school.
Het begeleidingstraject via Nieborg ACT is aangevraagd om een duidelijke visie te creëren
voor de MR van de obs Ekenrooi. Ook was het een goed moment om de formele kaders nog
eens te controleren. Er is een start gemaakt om alle documenten die nodig zijn na
invoering van de wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (en dat zijn er nogal
wat) weer eens tegen het licht te houden om te zien of deze nog up-to-date zijn en of er
nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden voor onze medezeggenschapsraad.
Mocht u na het lezen van bovenstaande samenvatting nog vragen hebben kunt u, naast het
lezen van de notulen op de website, altijd contact opnemen met de leden van de MR.

Nieuws van de mediacoach
de Bibliotheek Waalre

Maart / April 2019

Ik ben Silvia Masolijn,
jullie mediacoach.

Lenen in de bibliotheek op school
De bibliotheek op school is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en wordt gerund door ouders die zich hiervoor
aanmelden op school. Kinderen hebben zo altijd toegang tot boeken. Lezen is namelijk erg belangrijk!






Je kind kan maximaal 3 boeken tegelijk lenen. De school bepaalt of er één of twee boekjes mee
naar huis mogen. Boeken die je kind leent, kunnen dus zowel thuis als op school liggen!
De uitleentermijn is 3 weken.
Je kunt zelf zien welke boeken je kind geleend heeft en eventueel de uitleentermijn verlengen.
Hiervoor heb je wel het pasnummer van de Bibliotheek op School-pas nodig. Laat je kind of de
bibliotheekouder dit nummer opschrijven op speciale boekenleggers die daarvoor in de
schoolbibliotheek aanwezig zijn. Op de boekenlegger staat ook uitleg over hoe je kunt inloggen.
De boeken die geleend worden op school en mee naar huis genomen worden, moeten ook weer
op school in de bibliotheek ingeleverd worden. Ze kunnen dus niet in het Huis van Waalre of in de
Witte Dame in Eindhoven ingeleverd worden.

MediaUkkieDagen 29 maart - 5 april
Van speen tot game
Tijdens de MediaUkkieDagen staat de mediaopvoeding van kinderen van 0 – 6 jaar centraal.
Op woensdag 3 april organiseren we van 10.30 – 12.00 uur een media-activiteit voor de allerkleinsten.
We gaan op avontuur met Rupsje Nooitgenoeg. Komt jouw kindje ook mee spelen? Deelname aan deze
activiteit is gratis. Je moet je wel even aanmelden via https://eindhoven.op-shop.nl/2262/media-ukkiedagen/03-04-2019 Locatie: de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame, Emmasingel 22, Eindhoven.
Ben je op zoek naar tips over mediagebruik in je gezin? Breng een bezoekje aan de Bibliotheek Eindhoven
in de Witte Dame. Op 3 april in de ochtend, maar natuurlijk ook op alle andere dagen, helpen we je graag.
Bekijk ook eens het filmpje op onze website, misschien biedt het je tips en inspiratie.
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/bnl/jeugdbibliotheek/0-6.html

