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BEKEKENROOI 6
Schooljaar 2019-2020
Beste ouders,
Het einde van het schooljaar is in zicht. De afronding van een schooljaar betekent het terugkijken op
het afgelopen jaar en ook het vooruitblikken naar het nieuwe schooljaar. In deze Bekekenrooi vindt u
hier allerlei informatie over.
Een vooruitblik naar het nieuwe schooljaar door de bekendmaking van de groepsindeling en de keuze
voor een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling waar we in augustus mee gaan
starten.
In de terugblik kunt lezen over de ontwikkelingen die we het afgelopen schooljaar in gang hebben
gezet, naar aanleiding van het jaarplan.
Dit schooljaar is een jaar wat we nooit meer zullen vergeten. Het visietraject dat we als team hebben
gestart en waarbij we de visie opnieuw hebben vastgesteld, het onderzoek gericht op werkgeluk
waarbij de medewerkers van OBS Ekenrooi het gelukkigst zijn van de gehele organisatie RBOB De
Kempen, de inspectie die ons geweldige beoordelingen heeft toegekend en natuurlijk de coronacrisis
die veel ontwikkelingen met zich mee heeft gebracht.
Afgelopen vrijdag stond de ouderbedankmiddag gepland. Doordat dit niet door kon gaan, hebben de
kinderen en teamleden samen een filmpje gemaakt om alle ouders te bedanken. Voor alle ouders die
op alle mogelijke manieren hun steentje hebben bijgedragen. Heeft u het filmpje nog niet gezien? Klik
dan hier om het te bekijken.
Met vriendelijke groet,
Chrissy van de Kruijs

Groepsindeling
Groep

Leerkrachten

Happies

Mariëlle Koppens maandag, dinsdag en woensdag om de week
Joyce Geelen woensdag t/m vrijdag
Bo Vrugt maandag, dinsdag, donderdag om de week
Helene Gehoel maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Linda Koppe donderdag
Marijke Timmermans maandag tot en met donderdag
Linda Koppe vrijdag
Martine van Gogh maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdag
Leonie Pouleijn maandag, dinsdag en vrijdag
Manon Beerens donderdag en vrijdagochtend
Bente van Roosmalen maandag t/m vrijdag

Groep 3
Groep 4
Groep 5

Groep 6
Groep 7
Groep 8
Onderwijsassistenten:

Manon Beerens maandag en dinsdag
Esther Buelens woensdag t/m vrijdag
Jeroen Gerrits maandag t/m vrijdag
Dominique Hendriks maandag t/m woensdag
Lidwien Engelbert donderdag en vrijdag
Tristan Gallas maandag, woensdag en donderdag
Vera Makkes maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Tristan Gallas vrijdag

Vakleerkracht
bewegingsonderwijs
Ondersteuningscoördinator Ilse Wassink, drie dagen per week.
Directie

Chrissy van de Kruijs, maandag tot en met donderdag.

Conciërges Brede School

Jan Hakkens maandag t/m woensdag
Marjon Meerberg woensdag en donderdag
Gerard Dielis vrijdag
Veronique Cijsouw op dinsdagochtend.

Administratief
medewerkster

Zoals al eerder in De Bekekenrooi is gecommuniceerd, starten we met één kleutergroep. We starten
met een groep van 25 kinderen en gedurende het jaar stromen hier kinderen in. Door de ruime
bezetting van leerkrachten, zijn er al vanaf het begin gedurende drie dagen per week, twee
leerkrachten. Dit zorgt er voor dat de kinderen in kleine groepen kunnen blijven werken, doordat we
ook de beide kleuterlokalen blijven gebruiken. We verwachten dat we later dit schooljaar een
tweede kleutergroep kunnen starten. Hier worden de ouders van de kleutergroep tijdig over
geïnformeerd.
De kinderen van groep 5 hebben volgend schooljaar op alle ochtenden en twee middagen, twee
leerkrachten in de klas. De kinderen nemen plaats in twee lokalen, waardoor we optimaal gebruik
kunnen maken van de ruimte en zo differentiatie kunnen bieden aan de kinderen.
Tamara Caris gaat volgend schooljaar terug naar de school waar ze voor OBS Ekenrooi heeft gewerkt,
namelijk OBS De Triolier in Budel. Tamara wilde graag dichter bij huis gaan werken en op De Triolier
was ze meer dan welkom om het team te komen versterken. Wij vinden het ontzettend jammer dat
ze onze school gaat verlaten en wensen juf Tamara veel werkplezier op OBS De Triolier!
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze groepsbezetting kunt u morgenvroeg telefonisch contact
opnemen met Chrissy.

Indeling lokalen 2020-2021

Verkoudheidsklachten en coronatest
Hieronder vindt u informatie van de GGD wat betreft de gezondheid van
de kinderen.
Kinderen van 0 tot 6 jaar
Kinderen in de kleutergroepen met neusverkoudheid ZONDER KOORTS
mogen naar school, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met
een bevestigde corona-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID19.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar
Uit onderzoek blijkt dat kinderen nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het corona virus.
Het is daarom niet nodig om alle kinderen met klachten te testen op het corona virus.
Wanneer is het wel zinvol om kinderen te laten testen?
Als kinderen klachten (verkoudheid/keelpijn/hoesten) hebben die meer dan 1 week aanhouden.
Als kinderen meer dan 38 graden koorts hebben.
Als kinderen met klachten in contact zijn geweest met een bevestigde corona patiënt.
Als u twijfelt of uw kind corona heeft en daarvoor wordt getest, willen wij dat altijd weten. Het is
vanzelfsprekend dat u bij twijfel uw kind(eren) thuis houdt, voor de veiligheid van andere kinderen
en leerkrachten. ‘Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.’

Brengen en halen van uw kind(eren)
Vorige week bent u via Parro een bericht ontvangen over het ophalen van de kinderen.
We zien dat de meeste ouders ontzettend meedenkend zijn en zelf een keuze maken of ze hun
kind(eren) ophalen op de speelplaats of op de parkeerplaats aan de kant van de medewerkers.
Toch willen we u hier graag nogmaals op wijzen, omdat we ook zien dat nog niet iedereen zich aan
deze afspraken houdt.
•
•
•
•

Bij het brengen van uw kind(eren) neemt u afscheid aan de poort.
Bij het ophalen van uw kind(eren kunt u wachten op de speelplaats of op de parkeerplaats
aan de kant van de medewerkers.
We vragen u met klem om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.
Indien u toch met de auto naar school komt, kom dan op tijd en parkeer uitsluitend in de
vakken voor bezoekers.

Methode Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
Vanaf augustus '20 start OBS Ekenrooi met ‘De Vreedzame School’. Dit is een
compleet programma gericht op sociale competentie en democratisch
burgerschap. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord, gezien voelen en een stem
krijgen. De kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op
te lossen. Samen voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap en staan zij open voor de verschillen tussen mensen.
In augustus start het team met een 2-jarig invoeringstraject. Middels dit
invoeringstraject zal de methode geïmplementeerd worden. Tijdens dit traject
staat het leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar ligt het accent op het
invoeren van de lessenserie. In het tweede jaar krijgt de leerlingmediatie
vorm. Daarnaast komen thema's aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan

met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de 'Groepsvergadering' (het democratisch hart in
de klas en school waar leerlingen een stem hebben en mogen meepraten over zaken die hen
aangaan).
De Vreedzame School sluit goed aan bij onze visie. In onze visie zorgen we er voor dat kinderen zich
fijn voelen op school, kritisch leren kijken naar zichzelf en hun omgeving, leren samenwerken en hun
eigen talenten en kwaliteiten leert kennen. Allemaal onderdelen die terugkomen in De Vreedzame
School en waardoor de kinderen op OBS Ekenrooi kunnen groeien en stralen!
In het nieuwe schooljaar informeren wij jullie graag over de voortgang.

Jaarverslag
Tijdens de informatieavond bent u geïnformeerd over het jaarplan en in De Bekekenrooi heeft u
kunnen lezen op welke manier dit in de praktijk is gebracht. Bent u benieuwd naar de
ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar? In dit jaarverslag kunt u alles lezen over het
visietraject, over het onderzoek naar de nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de
muziekmethode en nog veel meer!
Laatste schooldag
Over twee weken, op 10 juli, hebben de kinderen de laatste schooldag. Daarna kunnen de kinderen
gaan genieten van 6 weken zomervakantie. Op deze dag is de school uit om 12.30 uur.
U kunt geen verlof aanvragen voor deze dag om eerder op vakantie te gaan. Dit verlof wordt in geen
enkel geval toegekend.
Meer informatie over verlof en de leerplichtwet kunt u vinden op de website.

Jeugdweek 2020
Op 21 april werd het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en
meldplicht verlengd tot 1 september. De Jeugdweek heeft een vergunningplicht
en zal deze zomer dan ook niet doorgaan, in ieder geval niet in de vorm zoals ons
dorp deze kent.
De organisatie wil de jeugd van Aalst-Waalre graag de kans bieden deze zomer toch een beetje de
Jeugdweek-ervaring op te doen. De Jeugdweek zorgt voor de laatste week van de zomervakantie
voor een Jeugdweek thuispakket, een pakket gevuld met spelletjes die thuis in de
gezinssamenstelling kunnen worden gespeeld.
De thuispakketten, die gratis zijn, voor zullen worden thuisbezorgd op zaterdag 15 augustus.
Thuispakketten zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van 5 jaar tot en met 12 jaar. Wil jij ook
graag zo’n Jeugdweek thuispakket? Deze kunnen binnenkort worden besteld op de website van de
Jeugdweek; www.jeugdweek.com .

