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Algemeen
Kwaliteitsonderzoek 2019
Het kwaliteitsonderzoek 2019 binnen Eenbes Basisonderwijs is inmiddels in volle gang. Ook nu weer een
prachtige kans om uw stem te laten horen, want we vinden het van groot belang te meten waar we staan als
het gaat om oudertevredenheid.
U hebt via email één inlogcode per gezin ontvangen. Inmiddels heeft ongeveer 40% van de ouders/verzorgers
deze code gebruikt om de vragenlijst in te vullen. Uiteraard willen we de mensen die dit nog niet gedaan
hebben, vragen om dit alsnog te doen. U hebt de tijd tot en met vrijdag 1 november!
Het kwaliteitsonderzoek wordt uiteraard anoniem uitgevoerd, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Op
geen enkele manier is er een koppeling tussen de uitslagen van het onderzoek en de individuele respondenten,
niet op schoolniveau en niet op bestuursniveau.
Er is op enkele plaatsen in het onderzoek ruimte voor opmerkingen. Ook deze worden anoniem verzameld en
integraal geplaatst in een overzicht ter informatie.
De uitslagen van het onderzoek verwachten we in december 2019.

Staking 6 november
Vorige week hebben we u een email gestuurd met de mededeling dat de school op woensdag 6 november dicht
is i.v.m. een landelijke staking. In de email stonden ook de redenen waarom er gestaakt wordt. Door dat in deze
nieuwsbrief nog een keer te melden, hopen we dat er op die dag geen kinderen aan een gesloten deur staan.

Toezicht van de inspectie
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de komst van de onderwijsinspectie naar de Eenbes i.v.m. een
4-jaarlijks bestuurstoezicht.
De onderwijsinspectie komt in het najaar de Eenbes bezoeken in het kader van het 4-jaarlijkse bestuurstoezicht
en het bijbehorende verificatieonderzoek.
Inmiddels is bekend welke scholen bezocht gaan worden. Ook Heuvelrijk zal door twee inspecteurs bezocht
worden en wel op vrijdag 8 november. Tijdens dit onderzoek zullen de inspecteurs lessen bezoeken en
gesprekken voeren met een aantal kinderen, de leerkrachten, de intern begeleider en de directie van de school.
Zij zullen tevens een aantal documenten bestuderen.
In de loop van de middag worden de bevindingen teruggekoppeld aan de directie. De bevindingen van de
inspectie zullen in de volgende nieuwsbrief gedeeld worden.
We zien het bezoek van de beide inspecteurs met vertrouwen tegemoet.

Van visie naar praktijk…
Tijdens de studiedag van afgelopen maandag zijn de volgende stappen gezet op weg naar de realisatie van onze
visie richting de praktijk.
Meer concreet hebben we ons bezig gehouden met het vak begrijpend lezen. Na een hernieuwde kennismaking
met de leerlijn door de hele school (bij de kleuters gaat het dan om begrijpend luisteren) hebben we afspraken
gemaakt over de vormgeving van de lessen en de wijze waarop we de leerlingen daarbij ondersteunen
(coöperatieve werkvormen, feedback, etc.). Alle afspraken worden samengevat in ons onderwijsplan begrijpend
lezen. De bedoeling is dat alle kernvakken straks een eigen onderwijsplan krijgen, zodat direct duidelijk is hoe
we elk vak in alle groepen precies vormgeven.

Koptelefoons nodig!
Om goed te kunnen werken met de iPads en laptops hebben de kinderen een eigen koptelefoon nodig. Het
merendeel van de kinderen heeft inmiddels een eigen koptelefoon (met 3,5 mm aux-plug). We willen de
ouders/verzorgers van de kinderen die er nog geen hebben, vragen deze zo spoedig mogelijk aan te schaffen.
Mocht dit niet lukken, wilt u dan even contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Breaking news (vervolg)
Inmiddels is de doorbraak tussen de twee kleuterlokalen een feit. En het is erg mooi geworden! Onze kleuters
en hun juffen zijn er erg blij mee. Er is nu meer dan voldoende ruimte om fijn te kunnen leren en spelen.
Mocht u het nog niet gezien hebben, het is zeker de moeite waard om even een blik in de kleutergroepen te
werpen!

Tussentoetsen november
Twee keer per schooljaar toetsen we alle kinderen van onze school m.b.v. het leerlingvolgsysteem van Cito. Dat
doen we standaard in januari en in juni.
Een enkele keer kiezen we er in november en/of april voor het afnemen van een tussentoets.
Tijdens de studiedag hebben we samen bekeken voor welke leerlingen dit wenselijk is en voor welk(e)
vakgebied(en). Dit zorgt dat we zicht houden op de gewenste ontwikkeling. Door recentere gegevens kunnen
we ons onderwijs beter afstemmen. Tijdens de gesprekken in november hoort u van de leerkracht of uw kind
hiervoor in aanmerking komt.

Kleuters van Heuvelrijk gaan naar het bos!!
Op dinsdag 22 oktober hebben de
kleuters mogen genieten van een
prachtige kaboutertocht.
Deze wordt jaarlijks uitgezet door
enthousiaste leden van de
Werkgroep Leefbaar Gerwen.
Met de huifkar van Dhr. Maas
werden we naar het bos gebracht.
Wat een feest!!!
In het bos zagen we tal van
verschillende paddenstoelen,
bodemdiertjes, bladeren en
herfstvruchten. De kabouters lieten
ons al dit moois ontdekken. Aan
het eind van de tocht kwamen we
in het kabouterdorp waar we nog
naar een verhaal van Woutertje
kaboutertje hebben geluisterd.
Graag willen we de leden van WLG en Pieter en Theo van de huifkar en alle anderen die hebben geholpen
hartelijk bedanken voor de leuke ochtend!!

Groep 4/5 met IVN op pad
Wij zijn woensdag met het IVN naar Houtrijk geweest. Daar kregen we
allerlei opdrachten over spinnen en zaden. We hadden hulp van een aantal
ouders, wat heel erg fijn was. In de klas hadden we er al aan gewerkt, dus
we wisten er al wat vanaf. Het was al koud ; echt herfst... Ook deze keer
was de excursie weer goed georganiseerd door Mieke en Fridy.

Voorleeswedstrijd
Vorige week heeft de voorleeswedstrijd plaats gevonden. De drie toppers die door de voorrondes zijn gekomen,
mochten hun boek presenteren en voorlezen aan de jury. Deze jury bestond uit: meester Harold, juffrouw
Jacqueline en juffrouw Leny. Bram mocht het spits afbijten. Wat ging het ontzettend goed! Daarna mocht Guus,
hij las prachtig voor uit een boek over Anne Frank. Als laatste mocht Kee. Ze las een ontzettend leuk stuk uit
Dagboek van een muts. De jury stond uiteindelijk voor de moeilijke keuze, maar de winnaar is geworden: GUUS!
Wij wensen hem veel succes bij de volgende ronde.

Schoolreisje
Wij doen een oproep voor 2 ouders die willen meehelpen bij het schoolreisje. Reactie graag mailen naar:
ellen.knoops@eenbes.nl
Werkgroep schoolreisje

Themaweken Rollen in de groep 4 t/m 15 november
We starten a.s. maandag met de themaweek ‘Rollen in de
Groep’.
Het doel van deze themaweek is het bewust worden van
de eigen rol in de groep (en de rol van andere kinderen),
waardoor de kinderen werken aan de eigen
samenwerkings-vaardigheden. Na de eerste schoolweken
(Forming- en Normingfase ), waarin we samen de
positieve groepsdoelen en groepsregels hebben
opgesteld, komen we in een volgende fase:
de Stormingfase. Om een positieve groep te vormen is het
belangrijk om samen te kijken naar de verschillende rollen
in de groep. Met behulp van prentenboeken,
verhalen, buitenspeelactiviteiten, kringgesprekken en
diverse sociaal emotionele spellen gaan we de
verschillende rollen in kaart brengen.

De peuterspeelzaal
Voor de herfstvakantie hebben we samen met gr1-2 en de
Bijtjes de Kinderboekenweek geopend. Gezellig samen in
de gymzaal geluisterd, gekeken en gedanst op het thema
reis je mee. Met onze peuters zijn we met de gele ballon
over diverse plekke gevlogen.
Na de herfstvakantie zijn we met
alle groepen een
herfstwandeling wezen maken,
om zo ons thema in te luiden.
Afgelopen week en komende
week gaan We hier nog verder
mee aan de slag. We zijn volop
bezig met knutselen en de peuters kunnen niet wachten om het mee naar huis te
nemen......maar goed werk heeft tijd nodig 😃. Ook zullen we veel aandacht besteden
aan woorden, liedjes en boekjes specifiek gericht op de herfst.

Begin november gaan we starten met ons nieuwe thema “FEEST”. We gaan met de peuters het sinterklaasfeest
vieren, daarna het kerstfeest en het afscheidsfeest (van juf Frances). We gaan de komende weken een flink
feestje bouwen !!
‼️ Zouden jullie, ouders, de namen van uw peuter in het tasje kunnen schrijven, zodat we zeker het goede tasje
hebben tijdens het verschonen ?

Kids Society Erica
Hallo allemaal!
De komende periode zal het VVE-thema “herfst” zijn. Samen gaan we kijken naar de bomen die veranderen
en naar alle mooie schatten die de natuur ons brengt. Zo hebben we in de themahoek echte materialen om mee
te spelen, zoals kastanjes, dennenappels en

bladeren. De kinderen kunnen zich verkleden met
regenpakken en laarzen. Samen doen we alsof we in de
plassen springen!

Natuurlijk versieren we ook de groep weer met mooie knutselwerkjes! We verven bomen, kleien egeltjes en
we stempelen met echte bladeren. Het wordt al erg knus in de groep!
Tussen de buien
door spelen we
heerlijk

buiten, waar
we ook allemaal
herfst spullen
zien. Wat een
mooie blaadjes
vallen er van de
bomen! Ook
spelen we
buiten herfst spelletjes, waarbij we samen voorwerpen tekenen met stoepkrijt en samen benoemen hoe deze
heten.

Woorden die aan bod komen tijdens dit thema zijn: regenen, de paraplu, de wind, de kastanjes, waaien, koud,
warm, de bladeren, etc.
Groetjes van alle Bijtjes!

Nieuws vanuit de BSO van Kids Society Erica
We zijn alweer twee weken aan het werk op school maar wij genieten nog even na
van de herfstvakantie.
We hebben heerlijke appelmoes gemaakt met de kinderen en zijn we naar de bossen
geweest met de kinderen van de Jacob Catsstraat.
Gezellig want de groep was hierdoor groter en altijd leuk om een keer met andere
kinderen te spelen. We zijn naar het Kamerven geweest. Het werd eigenlijk een soort
van wadlopen!
Terug op de BSO konden we de sokken uitwringen en de laarzen leeg gieten maar het
was mooi weer. Daarna hebben we gesmuld van onze zelfgemaakte hamburgers!

Graag willen we Pim en Gijs van harte welkom heten bij de
BSO.
Hopelijk hebben jullie het hier reuze naar jullie zin.
Ook heten we Wendy van harte welkom als pedagogisch
medewerker bij de BSO.
Zij komt ons team versterken op dinsdag bij de Beverbende
en op donderdag bij het het Bonte Paard.
Om alvast te noteren in de agenda voor de opa’s
en oma’s van de
BSO-kinderen:
De opa en oma week komt er weer aan. Dit zal zijn
van 11 nov t/m 15 nov.
Hierbij zijn alle opa's en oma's van de bijtjes en de
BSO welkom
om een kijkje te komen nemen.
Groetjes het BSO team

De volgende nieuwsbrief verschijn op 28 november

Ingezonden activiteiten en mededelingen
SAVE THE DATE
WAAR
TER ERE VAN

: Zondag 24 november 12.00 uur
: Het klooster Nuenen!
: Huldiging Steven Kruijswijk

DIKKE BANDEN RACE
Het alweer even geleden maar afgelopen zomer heeft onze
held uit Nuenen Steven Kruijswijk een prachtige prestatie
neergezet door een podiumplaats te behalen bij de “Tour
de France”. Om deze prestatie te vieren wordt Steven
kleinschalig gehuldigd in Nuenen.
Om hem nog extra in het zonnetje te zetten wordt er op 24 november een Dikke Banden Race georganiseerd
voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar in samenwerking met “Klaar voor de Start”. Steven en vele andere bekende
wielrenners zijn ambassadeurs. Steven zelf verzorgd alle startschotten en voor elke deelnemer is er een leuke
attentie. Als afsluiter gaan alle deelnemers samen met hem op de foto bij het klooster in Nuenen. Vind je het
leuk vinden om hier aan deel te nemen ben je van harte welkom!
Houd het mededelingenbord op je school in de gaten voor meer informatie. Ook ontvang je nog een flyer met
hierop alle informatie voor de aanmelding van de race.

Positief Opvoeden tieners 12+
Voor wie?
Ouders die gedragsproblemen bij hun kind ervaren (12-17 jaar), thuis, op school, in clubs of met vrienden. De
oudercursus is ook geschikt voor ouders die ondersteuning kunnen gebruiken in hun opvoedvaardigheden.

Doelstelling en inhoud
Komt je kind vaak te laat? Is er regelmatig ruzie over huiswerk, gamen en smartphonegebruik? Laat je kind
opstandig gedrag zien? In deze cursus leer je de oorzaken hiervan te herkennen en gewenst gedrag te
stimuleren. Door je vragen met andere ouders te bespreken, merk je dat je niet de enige bent die hiermee zit. In
deze cursus staan de basisprincipes en opvoedstrategieën van Triple P, het Positive Parenting Program,
centraal. Triple P is een opvoedmethode waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het werkt.
Door observatie, groepsdiscussie, zelf oefenen d.m.v. rollenspelen en het geven en krijgen van feedback worden
er nieuwe vaardigheden geleerd. Na iedere sessie krijg je thuisopdrachten mee. Ter afronding zijn er een of twee
telefoongesprekken waarin je met de cursusleider evalueert hoe het gaat met het toepassen van de
vaardigheden in de thuissituatie.

Tijdsinvestering
6 bijeenkomsten van 2 uur
1 of 2 telefoongesprekken van 15 tot 30 minuten.

Kosten
Eigen bijdrage van € 45,- voornamelijk als onkostenvergoeding voor het werkboek.
Mocht dit een bezwaar zijn voor deelname dan is dit bespreekbaar.

Studiemateriaal

Aantal deelnemers

Certificaat van deelname

Werkboek

10 tot 12 ouders

Ja

Trainer(s)
Liesbeth Schobers: liesbetj.schobers@levgroep.nl, telefoon: 06 41 03 88 25

Locatie
LEVgroep, Penningstraat 55 in Helmond

De Podcastbende
Wil jij ook praten als een DJ, het nieuws lezen, reclame maken of vertellen over jouw favoriete dier of boek?
Ontdek de magie van geluid en jouw eigen stem bij De PodcastBende. In vier middagen leer je hoe je met radio,
je stem en geluid een podcast maakt. Geef je snel op en doe mee met de PodcastBende.
Voor wie? Kinderen uit groep 6 t/m 8
Aantal deelnemers: 12 (vol=vol!)
1 Workshop = 4 donderdagen in november (7,14,21,28) van 15:30 tot 17:00
Let op!
De laatste bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur.
Luister hier naar onze promotie podcast.
Dus meld je aan! En doe mee aan de Podcastbende
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, om 15.30 uur gaan we echt van start.
Ouders mogen op 28 november van 16.50 tot 17.30 uur bij de live opnames van de podcast aanwezig zijn. Deze
workshop wordt georganiseerd door Bibliotheek Dommeldal

