Even bijpraten…….
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
De feestdagen en dus ook de Kerstvakantie staan voor de deur! De groep ouders die altijd
zorgt voor de versieringen in de school heeft er al voor gezorgd dat de school helemaal in
Kerstsfeer is. Dank jullie wel daarvoor!
Vrijdag 20 december a.s. is de laatste schooldag voor de Kerstvakantie. Voor de kinderen
vindt dan de Kerstviering op school plaats. De werkgroep heeft deze viering weer optimaal
voorbereid. Top gedaan! Over de Kerstviering zijn jullie reeds in een eerder Walvi-bericht op
10 december jl. geïnformeerd. We willen nogmaals aangeven dat de kinderen van groep 1
op vrijdag 20 december a.s. ook op school worden verwacht i.v.m.
de Kerstviering en dat de school op deze dag voor alle kinderen
(groepen 1 t/m 8) om 12:00u uit is. De Kerstvakantie duurt van 21
december t/m 5 januari. Op maandag 6 januari hopen we iedereen
weer gezond en wel terug te zien op school.
Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen, een gelukkig en
gezond 2020 en een hele fijne Kerstvakantie!

Sinterklaasfeest 3 december jl.
Op dinsdag 3 december jl. waren Sinterklaas en zijn pieten te gast op onze school. Na de
intocht op de speelplaats, kon het Sinterklaasfeest beginnen. De jongere kinderen hebben
beneden in de hal allerlei optredens gedaan voor Sinterklaas en zijn pieten en de oudere
kinderen hadden surprise in de eigen stamgroep. De kinderen hebben genoten en wij
bedanken dan ook de werkgroep en de oudervereniging voor alle voorbereidend werk dat zij
verricht hebben.
Rapporten en oudergesprekken.
Op donderdag 9 januari a.s. zullen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun rapport
ontvangen en op donderdag 5 maart ontvangen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een
overzicht van de Cito-resultaten uit ons leerlingvolgsysteem.
De oudergesprekken in groep 1-2 n.a.v. het rapport vinden plaats in de periode van 20
januari a.s. t/m 21 februari a.s. Jullie zullen hiervoor worden uitgenodigd door juf Birgit.
De oudergesprekken in de groepen 3 t/m 8 staan gepland in de periode van 9 maart a.s. t/m
20 maart a.s. (dus na de uitgave van het Cito-overzicht). Dit neemt niet weg dat
ouders/verzorgers uit de groepen 3 t/m 8 een afspraak kunnen maken met de leerkracht
indien er al vragen zijn n.a.v. het rapport dat de kinderen op 9 januari a.s. krijgen. Indien de
leerkracht n.a.v. dat rapport al eerder een gesprek noodzakelijk vindt, zullen jullie ook door
de leerkracht eerder worden uitgenodigd.

Finale voorleeswedstrijd.
Op woensdag 11 december jl. heeft de grote finale van de
voorleeswedstrijd op onze school plaatsgevonden. De jury beoordeelde
de kandidaten op de onderdelen algemene presentatie, boekkeuze en
uiteraard het voorlezen zelf. Dewi Tonnard, Isabeau Perk en Noëlle
Helgers waren de drie finalisten en hebben het tijdens de finale
uitstekend gedaan. Echter, er kan er maar een de winnaar zijn en dat was
Dewi. Dewi, van harte gefeliciteerd!
Duitse taal.
Vanaf januari zal gestart worden met Duitse taal aan de kinderen van de
groepen 1 t/m 3 op maandagmiddag en donderdagmiddag. Zoals bekend,
werken de kinderen van de groepen 1 t/m 3 op maandagmiddag en
donderdagmiddag samen in een soort circuit van activiteiten. Alle
kinderen worden dan in vier groepen verdeeld en krijgen verschillende activiteiten in een
circuitmodel aangeboden. Binnen dit circuit zal elke groep vanaf januari ook een keer per
week gedurende ongeveer 20 minuten ‘Duitse les’ krijgen. Er zal gewerkt worden middels
een methode voor deze leeftijdsgroep die is geschreven door het Goethe instituut. Juf Birgit
zal deze lessen verzorgen want zoals reeds eerder medegedeeld is juf Birgit enige tijd
geleden geslaagd voor de cursus ‘Duitse taal in de basisschool’.
Schoolontwikkeling.
In de ‘Even bijpraten…..’ van 22 november jl. hebben we jullie op de hoogte gebracht van de
doelen die we ons dit schooljaar gesteld hebben in het kader van schoolontwikkeling. Na een
aantal studiemiddagen vindt op woensdag 15 januari een praktijkdag plaats op onze school.
Eveline Havenith van Irisz Onderwijsadvies zal dan samen met directie en/of IB’er en/of
ICT’er alle groepen/units bezoeken. Het doel van de praktijkdag is om middels observaties in
de groepen/units te delen in de successen die geboekt zijn t.a.v. de gestelde doelen en te
ondersteunen bij de hulpvragen die de collega’s nog hebben. Gedurende de middag vindt er
een studiemiddag plaats samen met de collega’s van BS Sint Martinus om de terugkoppeling
van de praktijkdagen (praktijkdag op Sint Martinus is 14 januari) met elkaar te bespreken. De
kinderen hebben woensdag 15 januari een gewone schooldag!
Oproep nieuwe leden voor de oudervereniging.
Onze oudervereniging helpt ons als team om diverse bijzondere activiteiten op school voor
de kinderen te organiseren. Het is bijna onmogelijk om
deze activiteiten te organiseren zonder hulp van de
oudervereniging. De oudervereniging is echter dringend
op zoek naar versterking. Mocht u interesse hebben om
lid te worden van de oudervereniging, laat dit dan even
weten via het mailadres info@bsstmartinus-beek.nl
Via dit mailadres kunt u ook informatie vragen over de
oudervereniging alvorens u eventueel lid zou willen
worden.

Stand van zaken zieke collega’s.
Juf Yvonne.
Op donderdag 12 december jl. heeft juf Yvonne afscheid genomen op school van de
kinderen. Juf Yvonne heeft alle kinderen een bellenblaas gegeven als symbolisch
afscheidscadeau en de groepen hadden ook leuke attenties gemaakt voor juf Yvonne. Juf
Yvonne, wij bedanken jou voor al jouw inzet op onze school en wensen jou heel veel geluk
en gezondheid voor de toekomst. Zoals reeds eerder aangegeven zal meester Wouter voor
de uren van juf Yvonne in de vaste formatie van de school komen (meester Wouter heeft tot
heden juf Yvonne vervangen).
Juf Petra.
Juf Petra is, zoals bekend, aan het re-integreren en is ook gestart met het werken met kleine
groepjes kinderen (extra ondersteuning) gedurende 3 uur per week. Na de kerstvakantie zal
deze omvang worden uitgebreid naar 2 x 3 uur per week.
Juf Monique.
Ook juf Monique hoopt na de kerstvakantie langzaam aan te kunnen starten met haar reintegratie. We zullen na de vakantie bekijken of dit haalbaar is.
Juf Britt (vervangster juf Petra).
Juf Britt gaat na de vakantie ook starten met re-integreren, maar dit zal plaatsvinden op BS
Spaubeek, de andere school waar juf Britt ook werkzaam is. Juf Karin zal juf Britt op
woensdag en donderdag blijven vervangen in groep 6-7 op onze school.
Juf Wendy Crijns.
Bij juf Wendy Crijns wordt op dit moment nog bekeken of een terugkeer in het onderwijs
haalbaar is gelet op de clusterhoofdpijnen waarmee zij te maken heeft.
Sociaal Pedagogisch werker op school.
In de vorige editie van ‘Even bijpraten……’ heeft Svenja Hermans zich aan jullie voorgesteld
als nieuwe Sociaal Pedagogisch Werker op onze school. Ouders/verzorgers kunnen ook bij
Svenja terecht met vragen, twijfels of problemen rondom de opvoeding of ontwikkeling van
hun kind/ kinderen. Maakt u zich bijv. zorgen over het welbevinden van uw kind?,
vraagt u zich af of het gedrag van uw kind “normaal“ is?, worstelt u af en toe met de
opvoeding van uw kind of denkt u dat uw kind wat extra ondersteuning kan
gebruiken? Neem dan gerust contact op met Svenja.
Svenja zal vanaf 9 januari a.s. in de even weken op donderdagmiddag op school zijn
van 14:45u – 15:45u. U kunt dan binnen lopen maar uiteraard ook telefonisch of per
mail contact opnemen met Svenja (06 40 83 28 83 / 046 457 5700 /
shermans@piw.nl).
Aangekondigde staking 30 en 31 januari a.s.
Vanuit het nieuws zullen jullie ongetwijfeld vernomen hebben dat er door de vakbonden
weer landelijke stakingen zijn aangekondigd in het basisonderwijs op 30 en 31 januari a.s.

Op dit moment is het standpunt van het College van Bestuur van Kindante t.a.v. deze staking
nog niet bekend. We weten dus ook nog niet of onze school gaat deelnemen aan de staking.
We zullen jullie hierover informeren indien er meer duidelijkheid is.
Hartelijke groet,
Namens het hele team van BS Catharina Labouré,
Kim Tholen en Bob Meijs.

