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

SPECIALE UITGAVE:
CORONA - B E K E K E N R O O I 3
APRIL 2020

Beste ouders/verzorgers,
Al bijna vier weken krijgen de kinderen thuis onderwijs op afstand. Op school merken we dat dit steeds
soepeler gaat lopen. Alle kinderen hebben ingelogd in Google Classroom en hebben belafspraken met de
leerkrachten.
We zijn dan ook ontzettend trots op de manier waarop ouders en kinderen hier thuis mee aan de slag zijn
gegaan! Om u hiervoor te bedanken hebben we een leuk filmpje gemaakt dat in deze Bekekenrooi te
vinden is.
Daarnaast informeer ik u in deze Bekekenrooi ook nog over het hoge werkgeluk van de leerkrachten op
OBS Ekenrooi, ‘De Zonnebloemchallenge’ en een nieuw verhaal over een dag in het leven van…..
Lijkt het uw zoon of dochter ook leuk om in de rubriek: ‘Een dag in het leven van…’ te komen? Schrijf een
leuk verhaal en stuur het samen met een foto naar directie@obsekenrooi.nl.

Veel leesplezier!
Chrissy van de Kruijs

Klassewerkplek
Een bekende quote van Loesje is: ‘Van gelukkige leraren, leer je de
mooiste dingen’.
Dat komt goed uit voor de kinderen van OBS Ekenrooi, want op OBS
Ekenrooi werken gelukkige leerkrachten!
In januari hebben alle leerkrachten een vragenlijst ingevuld gericht
op werkgeluk. De vragenlijst bestaat uit een aantal onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

De school als thuisbasis. (De sfeer in het team)
Werk in balans.
Mijn eigen groei.
De basis. (salaris, werktijden, secundaire
arbeidsvoorwaarden)
Trots op mijn werk.
Ik heb impact.
Mijn schoolleider is er voor mij.

Bij alle onderdelen behalen we hoge scores, maar de hoogste drie scores willen we graag benoemen.
De hoogste score behalen we bij het onderdeel: ‘De school als thuishaven’. Op OBS Ekenrooi heerst
een sterk teamgevoel waar collega’s elkaar steunen en op elkaar kunnen rekenen als dat nodig is.
Ook halen we een hoge score bij het onderdeel: ‘Mijn schoolleider is er voor mij’ en ‘Mijn eigen
groei’.
Bij deze vragenlijst hebben we zelfs de hoogste score gehaald van de gehele organisatie, RBOB De
Kempen.
Als team zijn we ontzettend trots op de school en op de saamhorigheid in het team. Het is
fantastisch dat we dat nu terug zien in het resultaat van deze peiling over werkgeluk. Wij zijn trots!

Website
Houdt u ook onze website in de gaten? Op www.obsekenrooi.nl vindt u een handige informatie en
tips over:
•
•
•
•
•

Het aanbrengen van dagstructuur.
Creatieve ideeën om de kinderen te laten knutselen, dansen en nog veel meer.
Links naar interessante websites
Tips over allerlei onderwerpen, met bijvoorbeeld links naar educatieve filmpjes van schooltv,
of een overzicht van alle digitale leermiddelen,
Tips voor ouders van kinderen met dyslexie

Belangrijke informatie:
•
•

Tijdens tweede paasdag en de meivakantie is de school gesloten en wordt er geen onderwijs
op afstand gegeven.
Mocht u in deze periode toch gebruik willen maken van noodopvang kunt u in de brief die
op 7 april via Parro is verstuurd zien, welke mogelijkheden hiervoor worden geboden door
de gemeente.

De zonnebloem-Challenge

https://www.homeandgarden.nl/wat-je-echt-moet-weten-zonnebloemen/

Trots!
Inmiddels zijn er bijna vier weken verstreken, waarbij de kinderen thuis onderwijs krijgen. We zijn
ons er van bewust dat dit veel impact heeft voor u en voor uw kind(eren).
We krijgen hele leuke reacties van kinderen en ouders over de manier waarop wij het onderwijs op
afstand hebben vormgegeven. Het videobellen loopt in alle groepen goed en het is ontzettend fijn
om op deze manier met alle kinderen contact te hebben.
We zijn BERETROTS, APETROTS, zo Trots als een PAUW, HARTSTIKKE TROTS en nog veel meer op alle
ouders en kinderen. Door op onderstaande afbeelding te klikken, kunt u zien hoe trots wij allemaal
op u zijn!

Een dag in het leven van Lara uit groep 8 en Julia uit groep 3….
Inmiddels zijn we een paar weken verder sinds het Corona virus in Nederland is uitgebroken en zijn
we nog steeds thuis en hebben geen school.
Ons begin van de dag ziet er niet zo veel anders uit dan als we op school zouden zitten. Ik sta op ga
wat eten, me aankleden en tandenpoetsen. Daarna beginnen we aan huiswerk dat we hebben
meegekregen. Thuis les krijgen en leren is best saai want dan zijn mijn ouders de juf en meester.
Gelukkig hebben we videobellen en spreek ik de juf en mijn klasgenoten regelmatig. En fijn dat we
dan vragen kunnen stellen.
Ik denk nu heel vaak “ik wil naar school” maar als je op
school zit dan denk ik weer “ik wil naar huis”.
Als ik mijn huiswerk af heb dan mag ik lekker gaan buiten
spelen (met 1,5met afstand natuurlijk)
Ik ben wel blij als we elkaar weer kunnen zien.
Groetjes
Lara en
Julia

Bedankt!
Vorige week zijn we verrast door de gemeente Waalre met een kaartje en heerlijke chocola!

