Dé openbare basisschool in Waalre
Maximiliaanlaan 1
5583 XG Waalre
Telefoon: 040 – 2213644
E-mail Ekenrooi:
directie@obsekenrooi.nl
Website: www.obsekenrooi.nl

Copy digitaal inleveren
via directie@obsekenrooi.nl

Denken Voelen Creëren Bewegen

BEKEKENROOI 3
Schooljaar 2019-2020

Studiedag 4 okt.
Afgelopen vrijdag hadden alle kinderen vrij vanwege een studiedag van het team. Op deze dag werd
er door de stichting een RBOB-dag georganiseerd. Deze dag stond in het teken van verbinding en de
dag van de leraar. Het was een waardevolle en gezellige studiedag!
Niet alleen op deze studiedag werd er gedacht aan de dag van de leraar. Maandagochtend werden
we verrast door de oudervereniging met een hele lieve kaart en twee verrukkelijke appeltaarten, om
de leerkrachten in het zonnetje te zetten. Bedankt OV!

Gouden Weken
Met de start van de herfstvakantie komt er een einde aan de Gouden Weken. De afgelopen periode
is in alle klassen, maar ook tijdens team- en bouwvergaderingen veel aandacht besteed aan het
groepsvormingsproces. Ondertussen zijn in alle klassen de afspraken vastgesteld, wat zorgt voor
duidelijke verwachtingen, wat weer resulteert in fijne werksfeer! In de groepen Gompies, groep 5 en
8 zijn prachtige kunstwerken gemaakt omtrent dit thema:
Zorgen voor
de omgeving

Zorgen voor
jezelf

Zorgen voor
de ander

Muziekles
We zijn dit schooljaar volop bezig met het onderzoeken
van verschillende muziekmethodes. Er zijn drie methodes
geselecteerd die, tijdens de wekelijkse muziekles, worden
uitgetest in alle groepen om vervolgens een goede keuze
te maken.
De eerste methode die is getest heet ‘Eigenwijs Digitaal’.
Binnen deze methode komen muziek, dans en drama aan
bod. Alle groepen zijn hier enthousiast mee aan de slag
gegaan. Zo is er in groep 6 door de kinderen een eigen
hoorspel in cowboystijl gemaakt en hebben de kinderen in
groep 8 een playlist voor een dag op school gemaakt.
De volgende methode die wordt geprobeerd heet ‘1,2,3
zing’, waarvan het eerste lied al op de plankenkoorts van
groep 3 en 6 te horen is!
Wist u dat?
•
•
•
•

Het de veiligheid rondom de school bevordert als u
lopend of op de fiets uw kind naar school brengt?
Het ook gewoon gezellig is om met uw kind mee te
wandelen of te fietsen naar school?
Dat u daarmee uw kind ook haast spelenderwijs de
verkeersregels leert?
Dat u daarmee uw kind ook kan laten oefenen om
zelfstandig en veilig de weg te vinden?

Continurooster en overblijven op school
Net voor de herfstvakantie zit de eerste periode van het schooljaar er op. Dit is een goed moment
om terug te blikken op een belangrijke verandering binnen onze school; het continurooster. Binnen
het team is er gesproken over hoe dit tot op heden verloopt, hoe de kinderen het ervaren en wat
nog aandachtspunten zijn. Het hele team geeft aan dat het fijn is dat het veel rustiger is in de
pauzes. Er zijn weinig tot geen conflicten, waardoor de kinderen ’s middags rustiger de klas binnen
komen. Het geeft de kinderen veel structuur dat de dag voor iedereen hetzelfde is.
Ook geeft het team aan dat het fijn is dat er na schooltijd meer tijd is in de klas.
In de klassen is het eetmoment rustig doordat de leerkracht zelf in de klas blijft. De eerste minuten
wordt er in rust gegeten en daarna leest de leerkracht voor. Ook de theedoek die de kinderen
meenemen is al een aantal keer goed van pas gekomen. Kruimeltjes worden buiten uitgeklopt en
indien er een beker om wordt gestoten, dan wordt dit direct geabsorbeerd door de theedoek. Kleine
moeite, groot plezier!
Om het bewegen tijdens de pauzes te stimuleren bieden we een ‘spel van de week’ aan. Dit spel
wordt geïntroduceerd tijdens de gymles en daarna liggen de materialen klaar om dit buiten te
spelen. De kinderen maken hier veelvuldig gebruik van! Ook zijn er hockeysticks aangeschaft,
waardoor de kinderen voetbal afwisselen met hockey. Naast het spel van de week, het voetballen en
hockeyen wordt er vooral veel in het bos gespeeld. De mooiste hutten worden er gebouwd!
De afwisseling in pauzetijden van de verschillende groepen werkt goed. Om 12.00 uur tot 12.30 uur
gaan de kleutergroepen, groep 3, 7 en 8 buiten spelen en vanaf 12.30 uur tot 13.00 uur de groepen
4, 5 en 6.

Leerlingenraad:
Door Aukje en Julian uit groep 7
De leerlingenraad is een raad van 6 leerlingen van
de groepen 6, 7 en 8.
De kinderen van groep 8 zijn: Tijn en Nick
De kinderen van groep 7 zijn: Julian en Aukje
De kinderen van groep 6 zijn: Arne en Eline
Iedere vergadering wordt er een voorzitter en een
notulist gekozen.
De eerste vergadering was Arne voorzitter en
Aukje de notulist. We hebben de volgende
onderwerpen besproken:
- De gouden weken
- Afval in het bos
- Huiswerk
De gouden weken zijn de weken voor de herfstvakantie waarin je in de klas bezig met de gouden
regels. De regels zijn:
- Goed zorgen voor je zelf.
- Goed zorgen voor een ander.
- Goed zorgen voor de omgeving
Afval in het bos. Er ligt heel veel afval in het bos. De leerlingenraad heeft afgesproken dat de
groepen 5 tot en met 8 om de beurt afval opruimen in het bos. Hier is door de leerlingenraad een
schema voor gemaakt. Daarnaast vertellen ze in alle groepen dat het belangrijk is om het afval in de
prullenbak te gooien.
Het huiswerk. Na de herfstvakantie krijgen we weer huiswerk.
- Groep 3 en groep 4 moeten thuis oefenen met lezen en klok kijken
- Groep 5 moet thuis de tafels oefenen en de klok
- Groep 6 krijgt een leer of een maak blad
- Groep 7 krijgt 1 leer of maak blad en naar de kerstvakantie 2 bladen
- Groep 8 kijkt 2 bladen

Stichting KIKA
Op school houden we een inzamelingsactie voor
stichting KIKA. Twee weken geleden is Ninthe Welbers,
een oud-leerling van school en de zus van Vince uit
groep 6, overleden aan de gevolgen van
hersenstamkanker. Hersenstamkanker is ongeneeslijk,
waardoor er nog veel onderzoek nodig is.
Het was de wens van Ninthe en ouders om ter
nagedachtenis een inzameling te houden voor KIKA.
De collectebus staat op de eerste verdieping in de nis
tegenover de trap. Doneren is mogelijk tot 1
november.
Bedankt voor uw bijdrage!

Nieuws van buiten:

Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat
is op te lossen
s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze reuk.
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van kwaad
tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert
de GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Zindelijk zijn
Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen
naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij ongeveer 7%
van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de
kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het
kind als de ouders.
Infoavonden
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12
november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders
van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.
Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende
manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.
Praktisch
De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de
Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers).
De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in
Eindhoven.
Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot
ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro.
Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.

Technika:
Technika 10 is een technische club voor jongens en meisjes. De kinderen gaan onder begeleiding van
vrijwilligers aan de slag met werkstukken van hout, metaal of kunststof en maken zo op een speelse
manier kennis met verschillende materialen, technieken en gereedschappen. Je leert je eigen
lampjes te laten branden en mag alle werkstukken meenemen naar huis. Het seizoen bestaat uit 20
lessen. Doelgroep: jongens en meisjes 10 tot en met 12 jaar (groep 6,7 en 8).
Startdatum in het seizoen 2019-2020 is maandag 23 september, inschrijven kan door een mail te
sturen naar frank.dols@hotmail.com of kom langs bij de Pracht voor een inschrijfformulier!
Via de volgende website is meer informatie te vinden: https://depracht.nl/activiteiten/technika-10

