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Algemeen
Rapport
Zoals u weet, is de school op 30 en 31 januari dicht. Dat betekent dat het meegeven van het rapport aan de
kinderen is verplaatst naar dinsdag 4 februari.

Medezeggenschapsraad
Bent u benieuwd naar besluiten planning of andere MR gerelateerde zaken bezoek de website voor het
jaarverslag 2018-2019 en het jaarplan 2019-2020.

Koersplan Eenbes
Onlangs is het nieuwe koersplan van de Eenbes aan alle medewerkers gepresenteerd. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd een filmpje getoond over de koers die de Eenbes wil varen. Onder de noemer “Leren
met passie” komt de focus de komende vier jaar te liggen op de volgende programma’s:
- Samen vernieuwend leren
-

Persoonsvorming

-

Leren op jouw manier

-

Doorgaande lijn

-

Omgevingsbewustzijn

-

Goed werkgever- en werknemerschap

Overkoepelend aan deze programma’s staat werk- en leergeluk. Alle kinderen en volwassenen moeten binnen
de Eenbes op een fijne manier kunnen werken en leren.
De doelen van het koersplan zijn opgenomen in het fraai vormgegeven Eenbeshuis.
Op school is voor de geïnteresseerden informatie over het koersplan te krijgen. Via onderstaande link is tevens
het filmpje te zien.
https://www.youtube.com/watch?v=MRzzyvtiFtQ

Sportdag en Koningsspelen
We hebben besloten dit jaar op een andere manier invulling te geven aan onze sportdag. Voorgaande jaren
hebben we steeds een sportdag met basisschool Sint Jozef georganiseerd, maar in overleg met hen is er dit jaar
voor gekozen dat elke school een eigen invulling geeft op 24 april tijdens de Koningsspelen.
Volgend schooljaar volgt er weer een gezamenlijke sportdag
Op 24 april zullen de koningsspelen plaats vinden op onze eigen school. Natuurlijk gaan hier we een gezellige
dag van maken.

De peuterspeelzaal
Bericht vanuit de peuterspeelzaal
Wij zijn inmiddels al weer enige weken onderweg met ons
nieuwe thema “Kleding”.
Met allerlei spelletjes en materialen worden er activiteiten
gedaan en proberen we de kinderen de woorden te leren die met
kleding te maken hebben.
Bijv.: het hemd, de onderbroek, de sokken, de trui, de broek, de
rok, de jurk, de jas, de rits de knopen, aankleden en passen. In de
groep hebben we een kledingwinkel gemaakt. Hier kunnen de
kinderen bij elkaar kleren kopen en zich natuurlijk ook verkleden.
Misschien lopen we zelfs nog wel een modeshow!
We maken puzzels en lezen boekjes over kleding en natuurlijk
worden er ook knutselwerkjes over kleding gemaakt. Dit thema
loopt tot aan de carnaval.

Vanaf 6 januari is een dagdeel op de peuterspeelzaal verlengd met één uur.
Ouders kunnen de peuters vanaf 8.20 uur brengen en vervolgens om 12.30 uur weer ophalen.
Dit maakt voor ons dat ook wij een nieuw dagschema hebben.
Zo ziet ons nieuwe dagschema er uit:
Dagindeling peuterspeelzaal Peuterhof
8.20 – 12.30 uur.
8.20 – 8.45 Binnenkomst peuters
8.30 – 9.20 Begeleid vrij spel individueel en in kleine groepjes
9.20 - 9.30 Welkom heten en dagritme doornemen
9.30 – 10.00 Activiteit in kleine groep. De rest heeft begeleid vrij spel.
10.00 – 10.15 Toiletronde en handen wassen
10.15 – 10.45 Fruit eten
10.45 – 11.15 Buiten spelen
11.15 - 11.30 Handen wassen en toiletronde
11.30 – 11.45 Boekenbeer (boekje lezen in 2 groepjes)
11.45 – 12.00 Eet- en drinkmomentje
12.00 – 12.15 Groepsactiviteit/ bewegingsspel
12.15 – 12.30 Grote kring. Afsluiten en doorspreken ochtend.
Nieuwe kinderen:
We verwelkomen Jasper en Jolien en wensen hen veel speelplezier en een fijne tijd op de peuterspeelzaal.
Belangrijke mededeling:
In tegenstelling tot de basisschool is de peuterspeelzaal op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gewoon open.
Groetjes, Marjan, Kim en Jeannette

Kids Society Erica

De komende weken staan bij de bijtjes in het teken van het thema ‘de
dierentuin’. Denk daarbij aan hun eigen knuffels of huisdieren maar
vooral het bezoek aan de dierentuin.
Tijdens het thema worden er verschillende activiteiten aangeboden
die te maken hebben met het thema. Het staartenspel, welke staart is
van welk dier? Of het snuitenspel, welke snuit hoort bij welk dier?
Maar natuurlijk ook het bouwen van hun eigen dierentuin met de
duplo in de themahoek. En natuurlijk niet te vergeten de
woordkaarten, liedjes en knutselactiviteiten.
De kinderen mogen tijdens het thema
knuffels , boeken of foto’s meenemen
van hun eigen dierentuin ervaring, zo hebben we al een hele grote
haaienknuffel op bezoek gehad en een hele mooie gekleurde papagaai.
De kinderen zijn trots op de meegebrachte foto’s en dan komen hun
eigen verhalen echt tot leven.
Het thema ‘de dierentuin’ duurt tot en met week 9 daarna hebben de
bijen een rustweek en starten wij vanaf week 11 met een nieuw thema ‘
kunst’. Dit thema is samen met de peuterspeelzaal en school. Hierdoor
willen we nog meer samenwerken richting het IKC. We gaan tijdens dit thema samen kunst maken en
bekijken. Wie weet vinden we nog wel de nieuwe Picasso!

De volgende nieuwsbrief verschijn op 20 februari

Ingezonden activiteiten en mededelingen
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin

Schrijf nu in want vol = vol!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 4 maart 2020
Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur
Leslocatie: Brede School Heuvelrijk, Heuvel 5 5674 RR NUENEN

Prijs
185 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich
hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert
typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin








Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer
oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Carnaval
Kindermiddag: Jungle

Kom gezellig slingeren en springen in de jungle
-

Met diverse leuke attracties
Op zondag 23 februari om 15:11
In de tent op het Heuvelplein

Ook leuk: Spelletjesmiddag
-

Op dinsdag 25 februari om 14:11
In de tent op het Heuvelplein

Avonden vanuit het Samenwerkingsverband voor ouders en leerkrachten over autisme

Ouderavond ‘Heeft mijn kind autisme… en wat dan?’ op 11 februari 2020
Een vermoeden van autisme kan leiden tot een diagnose. Een diagnose kan leiden tot begeleiding en
behandeling. Begeleiding en behandeling is voor veel ouders en kinderen helpend. Er komt duidelijkheid en
steun. Er kunnen adviezen of interventies komen voor angst, probleemgedrag of andere zaken die spelen. Uit
onderzoek blijkt dat vroege interventie helpend is om de ontwikkeling van kinderen met een
autismespectrumstoornissen positief te stimuleren.
Helaas gaat hier vaak een enorme zoektocht voor ouders aan vooraf. Waarom, wanneer, bij wie vraag ik advies
en een diagnose? Welke hulp kan ik krijgen? Wie financiert dat? Als school wil je daarin adviseren en
doorverwijzen, maar vaak is het ook voor de professional een zoektocht.
Op 11 februari houdt het samenwerkingsverband po Helmond een ouderavond over dit thema onder de titel
“Heeft mijn kind autisme…..En wat dan?” De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose
autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Er zal iemand van het Autisme
Steunpunt aanwezig zijn en één of meerdere zorgaanbieders.
De ouderavond is op dinsdag 11 februari van 19:30 tot 21:00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool
aan de Berkveld in Helmond.
Autisme Belevings Circuit voor ouders en professional samen.
Op 23 maart 2020 organiseert het samenwerkingsverband PO Helmond Peelland een ABC voor ouders.
Afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan en vonden mensen het een waardevolle ervaring.
De opzet is dat een medewerker van een school komt samen met een ouder van een kind met autisme. Het doel
is dat je zo in gesprek gaat met elkaar over de impact van het autisme op het kind, ouders en school en komt tot
meer begrip en afstemming. Het autisme belevingscircuit wordt gegeven door medewerkers van het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant.
Werk je op een school in het samenwerkingsverband Helmond po met een kind met autisme en diens ouders?
Wil je samen met die ouder autisme beleven? Nodig dan een ouder uit en kom samen naar het ABC in Helmond
op maandag 23 maart 2020 van 19:00 tot 21:30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie:
Stuur deze informatie a.u.b. door naar ouders van kinderen met autisme.
Mocht je interesse hebben in het ABC of de ouderavond neem dan contact op met het SWV Helmond po. Mail:
po@swv-peellandpo.nl
Je bent ook welkom op het Autisme Steunpunt in Eindhoven:
Op 14 januari 2020 in de avond geven we het Autisme Belevings Circuit
Op 3 februari 2020 verzorgen we een avondlezing ‘Autisme en executieve functies’
Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
www.autismesteunpunt.nl
info@autismesteunpunt.nl
088 – 2140102
SWV Helmond Peelland POwww.swv-peelland.nl
po@swv-peellandpo.nl

