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Beste ouders,
2020 zit er bijna op…. Wat een vreemd einde voor ons dit jaar. Wat is het stil op school en wat missen
we de kinderen!
Voordat we het nieuws kregen over deze lockdown hadden we deze Bekekenrooi al klaar om jullie te
informeren over alle ontwikkelingen op school. De lockdown heeft er voor gezorgd dat we druk bezig
zijn op school om alles na de vakantie goed vorm te geven. Het vraagt even wat, maar gelukkig
hebben we ervaring opgedaan en kunnen we daar op voortborduren!
In deze Bekekenrooi vinden jullie allerlei informatie over waar wij de afgelopen periode mee bezig
zijn geweest.
Het belangrijkste speerpunt voor onze school is dit jaar: De Vreedzame School. In een aparte
Bekekenrooi worden jullie steeds geïnformeerd over de ins&outs over deze methode en waar wij mee
bezig zijn op school. Zowel de kinderen
als de teamleden zijn erg enthousiast
over deze methode en na een paar
maanden kunnen we echt al zeggen
dat het ‘leeft’ in de school!
Namens het hele team wens ik jullie
een hele fijne vakantie en een
leerzaam & stralend 2021!
Met vriendelijke groet
Chrissy van de Kruijs
Locatiedirecteur
OBS Ekenrooi

Nieuwe groep, nieuwe naam
De Happiesgroep is inmiddels flink gegroeid. Daarom gaan we in januari de groep opsplitsen. De
nieuwe groep die hier ontstaat heeft natuurlijk ook een naam nodig. Op OBS Ekenrooi mogen
kinderen hier over meedenken; ‘Welke naam past er nou goed bij OBS Ekenrooi en klinkt net zo
vrolijk en gezellig als De Happies?’ Er werden enorm creatieve namen bedacht. Uiteindelijk is er
gekozen voor de naam die Sven uit groep 5 bedacht heeft.
De groep gaat ‘De Jippies’ heten. Dat werd natuurlijk even
gevierd met Sven en de Happies. Jippie!

Plankenkoorts filmpjes
Op OBS Ekenrooi beleven we altijd veel plezier aan het voorbereiden van de
Plankenkoortsvoorstellingen. Op het podium kunnen we dan laten zien wat we geoefend hebben en
stralen voor het publiek. Net als altijd hebben de groepen ook in de afgelopen periode mooie
Plankenkoortsoptredens bedacht. Omdat er nog steeds geen publiek ontvangen kan worden in
school, hebben we deze toffe optredens opgenomen. Voor Kerst zijn deze filmpjes van alle groepen
beschikbaar. U kunt ze thuis bekijken met familie, buren en alle andere geïnteresseerden. Het is ivm
privacy niet toegestaan de filmpjes door te sturen of te delen op internet. Veel plezier met de
optredens en geef uw eigen kind het welverdiende applaus.

“Paar kinderen uit groep 8 organiseren een klassenfeest”
Wij, Alex, Bram, Aukje, Julian en Itay zitten bij het project de Pittige Plus Torens, ook kinderen van
groep 6 en 7 doen mee. Wij van groep 8 hebben dit keer een klassenfeest georganiseerd. Er zit heel
veel voorbereiding aan, we zijn namelijk zo’n tweeëneenhalve maand elke week meerdere keren bij
elkaar gaan zitten om het voor elkaar te krijgen. We moesten ook heel veel dingen doen zoals een
draaiboek maken en sponsors regelen. Op 4 november hadden we het klassenfeest gehouden. We
hebben in het totaal 2 uur de tijd nodig gehad om alles klaar te zetten.
Dit is wat we tijdens het klassenfeest hebben gedaan: Als eerst hebben we gewacht tot iedereen er
was, daarna namen we de toestemmingsformulieren door of iedereen er ook mocht zijn en toen
gingen we levend stratego doen, daarna gingen we hapjes eten met muziek en popcorn van de AH.
En als laatste gingen we verstoppertje met buut doen en sommige kinderen hebben een prijs
gewonnen.
Het feest werd gesponsord door de Albert Heijn, de Kruidvat en de oudervereniging van OBS
ekenrooi (OV), nogmaals bedankt. Er zijn een paar kinderen naar hun mening gevraagd, zij hadden
verschillende reacties zoals “Het was superleuk”, en hoorden we: “Het was heel leuk maar toen we
levend stratego gingen doen had het veld wel iets groter gemogen.
Lekker popcorn eten uit de
popcornmachine!

Wat als ik kon vliegen…..?
Tijdens de feestdag
van het 30-jarig
bestaan op 16
september, hebben
alle kinderen een veer
geknutseld. Zie hier
het resultaat van al
deze veren!
Alle kinderen kunnen
hier een selfie! Wat
als ik kon vliegen…?

Inspiratiedag
Op 2 december hebben we een hele interessante inspiratiedag gehad! Gedurende het
ochtendprogramma hebben we een teamtraining gehad over De Vreedzame School.
’s Middags zijn we aan de slag gegaan met creativiteit in denken en doen.
Creativiteit in denken en doen zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd en betrokken zijn
om te leren. Wij zorgen er op school voor dat kinderen mogen leren met veel
afwisseling. Afwisseling in zelfstandig werken en samenwerken, afwisseling in leren uit
een boek en een buitenles, of afwisseling tussen zitten aan een tafel of bewegend
leren. Afwisseling zorgt voor betrokkenheid, welbevinden en motivatie. Belangrijke
onderdelen om tot leren te kunnen komen!
Tijdens het middagprogramma heeft het team allerlei inspiratie opgedaan om
creativiteit te verweven in het lesprogramma. Er waren verschillende workshops, zoals
werken in een circuit en bewegend leren.
Tot slot hebben alle teamleden een les(senserie) ontworpen waar deze middelen worden ingezet om
in te zetten bij een lesdoel. Bijvoorbeeld: een lessenserie over het klankgroepenwoord met
bewegend leren, of een lessenserie over rekenen met geld, waarbij in circuit wordt gewerkt.
Het zijn mooie opbrengsten van een inspirerende dag!
Toppers in de zorg!
Om de toppers in de zorg een hart onder de riem te steken hebben de kinderen de medewerkers
van het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg verrast met mooie knutselwerken!

