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Beste ouders,
Hierbij sturen we u weer een nieuwe Bekekenrooi, boordevol informatie over allerlei zaken waar we
op school mee bezig zijn. Want wat is het fijn dat de school weer open is en dat alle kinderen samen
kunnen zijn in de eigen klas.
In de kleuterklassen is er de afgelopen weken druk gespeeld in de eigen kapsalon. Er zijn haren
gewassen, kappersafspraken gemaakt, afgerekend, gevlecht, gekruld en nog veel meer. Alle haren
zien er inmiddels weer goed gekapt uit en dat komt goed uit want vanaf vandaag starten de
kleutergroepen met het thema: Lente!
In groep 3 kennen de kinderen al lang alle letters en dat betekent dat ze steeds moeilijkere woorden
gaan leren. Bijvoorbeeld het plankwoord of woorden met -eer-oor-eur.
In de groepen 3 tot en met 8 zijn de kinderen druk bezig (geweest) met het afnemen van de citotoetsen, bijvoorbeeld de toetsen rekenen en begrijpend lezen. Dat vraagt behoorlijk wat inspanning,
waardoor ontspanning ook extra belangrijk is! De kinderen gaan dan ook lekker buiten gymmen op
dinsdag en vrijdag. Wat hebben we toch veel geluk met het bos achter de school, zodat we veel plek
hebben om lekker te bewegen!
De kinderen van groep 8 zijn al druk bezig met de stappen voor de middelbare school. Alle kinderen
zijn ingeschreven en ze zijn zelfs al bezig met de voorbereidingen van de musical!
Nog veel meer informatie vindt u verder in deze Bekekenrooi.
Heel veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Chrissy van de Kruijs

De Vreedzame School
In de week van 29 maart wordt in iedere groep gestart met blok 5
‘We dragen allemaal een steentje bij’
Tijdens dit blok staat het gevoel van verbondenheid met de groep
en school centraal. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel
geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen
taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken
waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school,
ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om
deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. Een steentje bijdragen
gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van
opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies.
Tijdens blok 5 zijn in de groepen Jippies, Happies, groep 3 en 4 de lessen gericht op:
•
•
•
•
•
•

herkennen van boosheid bij jezelf en de ander;
leren omgaan met je boosheid;
weer goed maken n.a.v. een conflict;
leren zoeken naar oplossingen voor een conflict;
leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien;
verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.

In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de
school:
•
•
•

de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en
in de school;
de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf
bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep;
de kinderen leren werken met klassencommissies en schoolcommissies.

Tips voor thuis
•
•
•

Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft;
Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is;
Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af
wie wat doet;

Gevonden voorwerpen
De bak met de gevonden voorwerpen puilt inmiddels behoorlijk
uit. Jassen, vesten, bakjes, bekers, gymkleren, sjaals,
handschoenen en nog veel meer. Mist u iets van uw kind(eren)?
Zeg tegen uw kind dat hij/zij een kijkje moet nemen bij de
gevonden voorwerpen. Begin mei worden alle spullen
weggebracht naar het goede doel.

Vakantieplanning 2021-2022
Hierbij vindt u de vakantieplanning voor het aankomende schooljaar. Deze planning is ook
gepubliceerd op de website.
Herfstvakantie 23 t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Tweede paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022
Statafels
Sinds kort hebben we in de groepen 3 tot en met 8 een statafel
in de klas! Kinderen kunnen hierdoor kiezen of ze willen zitten of
liever staand hun werk willen maken. Op deze manier kunnen
we nog beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van
alle kinderen. Daarnaast is het ook nog eens gezond om af te
wisselen in staand en zittend werken!

Uitkomsten tevredenheidspeilingen
Eerder dit schooljaar is er een oudertevredenheidspeiling afgenomen op onze school door ‘Scholen
met Succes’. 57 ouders hebben deze peiling ingevuld wat overeenkomt met een responspercentage
van 43%. De ouders die input hebben gegeven in deze tevredenheidspeiling willen we hartelijk
bedanken!
In onderstaande grafiek is een vergelijking te zien met de peiling van twee jaar gelezen. Ten opzichte
van twee jaar geleden is er een flinke stijging in tevredenheid zichtbaar en daar zijn we heel trots op!

Als samenvatting vindt u hieronder de top 10 tevredenheid en de top 10 ontevredenheid van de
oudertevredenheidspeiling.
Pluspunten
1. Huidige schooltijden
2. Uiterlijk van het gebouw
3. Omgang leerkracht met de leerlingen
4. Mate waarin leerkracht naar ouders
luistert
5. Inzet en enthousiasme leerkracht
6. Sfeer en inrichting schoolgebouw
7. Speelmogelijkheden op het plein
8. Deskundigheid leerkracht
9. Aandacht voor gymnastiek
10. Aandacht voor creatieve vakken

Rubrieksnummer
7
1
3
9

OBS Ekenrooi
98%
98%
96%
95%

Referentie
Alle scholen
88%
90%
93%
92%

9
1
2
9
6
6

95%
93%
93%
93%
90%
88%

93%
91%
76%
92%
90%
80%

Verbeterpunten
1. Veiligheid op weg naar school
2. Aandacht voor pestgedrag
3. Informatievoorziening over de school
4. Rust en orde in de klas
5. Informatievoorziening over het kind
6. Begeleiding leerlingen met extra
leerbehoeften
7. Aandacht voor uitstapjes en excursies
8. Rust en orde op school
9. Extra mogelijkheden voor leerlingen die
meer kunnen
10. Veiligheid op het plein

Rubrieksnummer
2
3
10
4
10
3

OBS Ekenrooi
33%
25%
21%
20%
18%
18%

Referentie
Alle scholen
38%
16%
16%
12%
17%
15%

6
8
3

15%
14%
14%

10%
11%
11%

2

12%

16%

Acties:
•

•

Vanaf dit schooljaar werken we met de methode: ‘De Vreedzame School’ voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Er komen een aantal onderdelen naar voren die terugkomen in
deze methode zoals: aandacht voor pestgedrag, rust en orde in de klas en rust en orde op
school. Doordat we al werken met deze methode zijn er al een aantal stappen in de goede
richting gezet. Sociaal-emotionele ontwikkeling heeft in alle groepen prioriteit en dit legt
een belangrijke basis voor een fijne sfeer in de klas. De stuurgroep van ‘De Vreedzame
School’ neemt de uitkomsten van deze peiling mee en bekijkt waar we accenten leggen in
het aanbod in de klas.
Naar aanleiding van de overige punten zijn we als team bezig met het maken van een
actieplan. Sommige acties worden op korte termijn ingezet en andere acties worden
meegenomen in het jaarplan voor het volgende schooljaar.

Digi-D
Alvast DigiD aanvragen voor kinderen:
Als een kind getest wordt en geen DigiD heeft duurt het vaak relatief lang voordat de ouders de
uitslag horen. Het duurt in dat geval ook langer voordat duidelijk wordt dat een leerling weer naar
school mag (bij een negatieve uitslag) of wie er op school in quarantaine moet (bij een positieve
uitslag). Als iemand een DigiD heeft kan de uitslag meestal al eerder digitaal ingezien worden. De
GGD adviseert ouders daarom om van te voren alvast een DigiD aan te vragen. Het duurt even
voordat dit geregeld is, dus het heeft alleen zin om dit van te voren te doen en niet pas op het
moment van testen. Zie ook: Digid aanvragen voor je kind | Ouders.nl

Crealessen
In alle groepen komt juf Lidwien gedurende een aantal weken de
crea-lessen verzorgen. De afgelopen weken heeft groep 3
ontzettend hard gewerkt aan mooie kijkdozen. Zie hier het
prachtige resultaat!

De Ontdekwereld en De Pittige Plustorens
Kinderen die extra uitdaging nodig hebben bij een aantal vakgebieden, werken met De
Ontdekwereld (groep 4-5) of De Pittige Plustorens (groep 6-7-8). Hieronder vertellen kinderen hun
ervaringen over het werken met deze materialen.
Pittige Plus Torens
De kinderen zijn weer bezig met de projecten van de Pittige Plus Torens. Helaas niet op de manier
hoe we dit voor de lockdown deden maar individueel en op afstand van elkaar proberen we er samen
iedere week een leerzame, uitdagende middag van de maken!
Hoi, ik ben Luna en ik zit in groep 7. Ik ga jullie iets vertellen over de Pittige Plus Torens.
Voor de lockdown zijn we in tweetallen begonnen aan een opdracht die de juf gekozen had. De
eerste stap was lezen, lezen en nog eens lezen. Daarna gingen we een woordspin maken over wat
we nodig hadden in de opdracht. En de laatste stap was de uitvoering gaan bouwen dus. Bij de
opdracht krijg je een bak met materialen die je nodig hebt. Als er een materiaal op is dan meld je dat
en dan gaat de juf er voor zorgen dat het materiaal dat op was er weer is. Als je klaar bent met de
opdracht maak je met z’n tweeën een presentatie om te vertellen wat je in de opdracht hebt
gedaan. En dan is de opdracht afgerond en mag je een nieuwe opdracht. Net voor de lockdown,
(toen we zegmaar naar huis moesten) mochten we zelf een nieuwe opdracht kiezen. Die we toen
thuis mochten maken dat we toch nog Pittige Plus Torens konden doen. Elke maandag gingen we in
een meeting met de juf om te bespreken hoe het gaat met de opdracht. Het ging niet altijd even
goed, omdat we nog wel eens vergaten aan de opdracht te beginnen of werken. Maar het was wel
leuk dat we thuis aan Pittige Plus Torens konden werken. Nu we weer op school zijn werken we
natuurlijk weer aan Pittige Plus Torens. Het is nu anders dan eerst, want toen mochten we andere
opdrachten, naast elkaar zitten, samen doen.
Met vriendelijke groet, Luna.
Ontdekwereld
Hoi,
We zijn weer begonnen met de Ontdekwereld. Het is wel allemaal anders,
want we kunnen niet bij elkaar zitten. Mijn zus zit niet in mijn groepje, maar
omdat het mijn zus is, kan ik toch met haar samenwerken. Dat is wel fijn.
Tijdens de lockdown moesten we thuis aan het werk. We moesten een
vuilnisprobleem oplossen van het dorpje Viezegem. Dat was best wel
makkelijk omdat ik met mijn zus kon samenwerken. De anderen konden de
juf online vragen stellen.
Nu gaan we het speeltijdreglement voor een lagere school
uit Kuitegem bedenken. Ik vind het leuk dat het allemaal
verschillende opdrachten zijn. Soms kunnen we tekenen,
andere keer weer iets schrijven of iets maken. Dat vind ik
altijd heel leuk.
Groetjes, Niene (groep 5)

Jeugdgezondheidszorg; voor ieder kind en ouder. Ook nu!
We leven in een tijd die nogal wat vraagt van onze flexibiliteit. Complimenten aan jullie voor de
positieve manier waarop jullie al die tijd al alle ballen in de lucht houden. Het is dan ook heel
normaal dat je in deze tijd meer last hebt van stress en dat je bij de opvoeding van je kinderen
wel eens zorgen, twijfels of vragen hebt. Dan kan Jeugdgezondheidszorg helpen. Zeker nu!
Wat kan JGZ voor je doen?

Even praten
Mijn dochter is niet te motiveren tot schoolwerk. Dit verpest de sfeer in huis…
Mijn kinderen kunnen leuk samen spelen, maar het loopt altijd uit op ruzie…
Mijn zoon plast weer in zijn broek…
Mijn dochter van 9 lijkt wel een puber….
Ik ben ’s avonds doodmoe en heb het gevoel dat ik de hele dag niets gedaan heb kunnen krijgen…
Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan?
Een lastige eter aan tafel…..
Mijn kind luistert niet, hoort hij wel goed?
Veel ouders weten de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar in Waalre al te vinden met hun vragen.
Ook voor leraren zijn wij beschikbaar voor vragen of advies. Dit gebeurt uiteraard anoniem of
altijd met toestemming van de ouders. Even met iemand sparren als je zorgen of vragen hebt
over de gezondheid en ontwikkeling van je kind of over je rol als ouder. Ook in deze tijd kan dat
nog altijd.
JGZ biedt een luisterend oor, we geven tips en samen kijken we naar mogelijke oplossingen. Dat
geeft vaak andere inzichten en kan al veel verlichting geven.
Altijd welkom!
Samen een gesprek voeren kan:
-

Fysiek op onze JGZ 0-18 locatie in het Medisch Centrum Aalst
Telefonisch of via email
Online via Teams

Om hiervoor een afspraak te maken kun je contact met ons opnemen:

-

Via ons JGZ-portaal (inloggen met digiD). Je kunt hier zelf direct een afspraak inplannen
Via een email naar de jeugdverpleegkundige van uw school (w.canters@ggdbzo.nl)

Gezondheidsonderzoeken
Het reguliere groep 2 onderzoek voeren wij dit jaar niet standaard uit. Je kunt wel zelf een afspraak
hiervoor inplannen via het JGZ-portaal. De kinderen uit groep 7 krijgen wel standaard een oproep
voor een contactmoment.

Meer weten?

Gelukkig gezonde kinderen (ggdbzo.nl)
Coronavirus - informatie voor ouders | NJi

Namens het JGZ 0-18 team Waalre,
Wendy Canters

