Even bijpraten…….
Beste ouders / verzorgers en kinderen,
We hebben van diverse ouders/verzorgers vernomen dat het zeer gewaardeerd wordt dat
we actief communiceren over zaken in en rondom de school. Daarom hebben we besloten
om jullie regelmatig te blijven informeren via “Even bijpraten…………”
Schoolontbijt.
Ook dit schooljaar neemt onze school weer deel aan het Nationaal
Schoolontbijt. Dit vindt plaats op dinsdag 5 november a.s. De kinderen
hoeven dus deze dag niet thuis te ontbijten. Wij vragen wel aan iedereen om
een bord, bestek en beker mee te nemen (bij voorkeur van plastic). Mocht er
in bepaalde groepen/units nog hulp van ouders/verzorgers gewenst zijn, dan
ontvangen jullie een bericht van de betreffende groepsleerkracht(en).
Reminder studiemiddag 5 november a.s.
Dinsdagmiddag 5 november a.s. staat een studiemiddag op de agenda voor het team van
onze school en het team van BS Sint Martinus. Alle kinderen hebben deze dag dus, zoals
bekend, om 12:00u de school uit.
Staking 6 november a.s.
Zoals reeds medegedeeld, is de school woensdag 6
november a.s. gesloten en hebben alle kinderen vrij. Dit
i.v.m. de landelijke onderwijsstaking.

Schoolfruit.
Vanaf de week van 11 november t/m de week van 17 april doen we weer
mee aan het project 'schoolfruit’ om gezond gedrag te stimuleren. In
genoemde periode krijgen de kinderen elke week op woensdag,
donderdag en vrijdag en stuk fruit op school.

Jantje Beton.
Veel kinderen hebben weer lootjes verkocht vanuit de actie ‘Jantje Beton’. Een deel van de
opbrengst is voor de school en daarmee kunnen we weer leuke dingen doen voor onze
kinderen. We willen iedereen bedanken die lootjes verkocht heeft en uiteraard horen jullie
nog wat de opbrengst is zodra deze bij ons bekend is.

Juf Birgit geslaagd!
Juf Birgit heeft deelgenomen aan een cursus ‘Duitse taal op de
basisschool’ en is hiervoor geslaagd. Juf Birgit, van harte
gefeliciteerd. Op dit moment denken we na over wat we hiermee
kunnen/willen in onze school en zullen we ook zeker zaken gaan
uitproberen. Mocht uw kind met een aantal Duitse woordjes
thuiskomen, dan weet u waar dit vandaan komt.
Externe zorg onder schooltijd.
Op alle KINDANTE-scholen en dus ook op onze school is het beleid rondom externe zorg
onder schooltijd nog eens uitgebreid bekeken. Concreet betekent dit dat het beleid is dat
externe zorg aan kinderen (denk aan logopedie, ergotherapie, dyslexie-behandeling, etc.
etc.) zo veel als mogelijk na schooltijd plaatsvindt. De directeuren van de school zijn bevoegd
om externe zorg onder schooltijd (op school of in een praktijk) toe te staan indien er
argumenten zijn waarom dit beter is voor het kind dan na schooltijd. U heeft dus voor
externe zorg onder schooltijd toestemming van een van de directeuren nodig. Indien
externe zorgverleners op school onder schooltijd zorg aan kinderen verlenen, bepaalt de
school uiteindelijk op welk tijdstip het betreffende kind de zorg krijgt aangeboden en dient
er ook afstemming te zijn tussen het aanbod van de school en het aanbod van de externe
zorgverlener. Dit omdat de school verantwoordelijk is over hetgeen binnen de onderwijstijd
aan begeleiding plaatsvindt.
Indien een van de directeuren toestemming geeft voor externe zorg onder schooltijd buiten
het schoolgebouw, dient formeel een verklaring door ouders/verzorgers getekend te
worden waarin wordt vastgelegd dat de school geen verantwoordelijkheid draagt voor de
zorg die door de externe zorgverlener wordt verleend.
Beek FM.
Zoals reeds via Walvi medegedeeld, ondersteunen wij als school de
actie Beek FM. Net zoals 2 jaar geleden, gaan ook dit jaar wederom 3
DJ’s zich 96 uur opsluiten ten behoeve van het goede doel in het Glazen
Café Beek. Het goede doel is dit jaar het Nationaal Ouderenfonds. Van
woensdag 20 t/m zondag 24 november gaat dit evenement
plaatsvinden in Café d'n Dobbele Vônck.
De kinderen kunnen deelnemen aan de kleurwedstrijd en geld inzamelen via ‘Heitje voor
karweitje’. Voor meer info verwijzen we naar het betreffende Walvi-bericht.
Personele zaken.
We informeren jullie regelmatig indien teamleden afwezig zijn en geven dan ook aan hoe we
de afwezigheid oplossen. Uit reacties van een aantal ouders, hebben we geconstateerd dat
niet alle ouders/verzorgers op de hoogte zijn t.a.v. de vaste schoolorganisatie voor dit
schooljaar. Bij deze een overzicht:

Unit onderbouw / stamgroep 1-2
Unit onderbouw / ondersteuning

Juf Birgit (ma-di-wo-do)
Juf Peggy (vr-ochtend, alleen met groep 2)
Juf Astrid (ma, di, wo, do)

Unit middenbouw / stamgroep 3-4
Unit middenbouw / stamgroep 5

Unit middenbouw / ondersteuning
Unit bovenbouw / stamgroep 6-7
Unit bovenbouw / stamgroep 7-8

Unit bovenbouw / ondersteuning
Stagiaires

Juf Peggy (ma, di)
Juf Wendy Heckers (wo, do, vr-ochtend)
Meester Wouter (ma t/m vr) > vervanging
voor juf Wendy Crijns (ma, di, wo) en juf
Yvonne (do, vr)
Juf Maartje (ma, di-ochtend, wo, do, vrochtend)
Juf Anke (ma, di, vr)
Juf Britt (wo, do) > vervanging voor juf Petra
Juf Paulien (ma t/m vr) > vervanging voor
juf Monique (ma, wo, do, vr) en juf Petra
(di)
Juf Viënna (ma-ochtend, di, wo, do, vrochtend)
Juf Joy (onderwijsassistente op donderdag
en vrijdag in stamgroep 5/unit
middenbouw)
Juf Nina (onderwijsassistente op donderdag
en vrijdag in stamgroep 1-2/unit
onderbouw)
Juf Valery (leerkracht op donderdag in
stamgroep 3-4/unit middenbouw
Juf Beau (leerkracht op donderdag in
stamgroep 1-2/unit onderbouw
Vanaf 18-11 a.s. zullen wekelijks op
maandag en dinsdag nog twee eerste jaars
onderwijsassistenten starten op onze
school (juf Esmee en juf Nienke)

 Juf Monique: het is nog onbekend wanneer juf Monique zal terugkeren op school.
 Juf Britt: tot de kerstvakantie zeker afwezig. Zij wordt op woensdag en donderdag
vervangen door juf Karin Frenken en op donderdagmiddag 7 november, 28 november
en 12 december door juf Viënna, omdat juf Karin deze drie donderdagmiddagen niet
beschikbaar is om te vervangen.
 Juf Petra is gestart met re-integreren gedurende 1 x 2 uur per week maar wordt nog
niet ingezet in de groepen.
 Meester Wouter geeft op vrijdagmiddag gymlessen in de unit bovenbouw. Juf Wendy
of juf Jaleesa (vervangster) zijn die middagen ingezet in groep 5.
Verkeersquiz.
Op donderdag 30 oktober hebben onze groep 8 leerlingen de
verkeersquiz gewonnen van alle andere groepen 8 van de Beekse
scholen. Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd. Wij zijn trots op
jullie!

Sint Maarten.
Op vrijdag 8 november organiseert BS Sint Martinus voor alle kinderen uit Beek weer de
jaarlijkse St. Maarten-optocht. Wij nodigen jullie van harte uit om hier aan deel te nemen.
Vanaf 18.50 u stellen we ons op aan de hoofdingang van BS Sint Martinus. Om 19.00 u
vertrekt de stoet.
De route is als volgt:
Op de Windhaspel –Gerbergastraat -Mariastraat – Rosastraat – Luciastraat – Gebergastraat
– Frumarcostraat – Remigiusstraat – Annastraat – Stegen – Mariastraat – Gebergastraat – Op
de Windhaspel - Dassenburcht
De tocht eindigt op het sfeervol verlichte bovenbouwschoolplein van de Martinus. Er staat
dan warme chocomel en speculaas voor iedereen klaar en uiteraard brandt het St. Maartenvuur. Bij extreem slecht weer gaat de viering uiteraard niet door.
Hartelijke groet,
Namens het hele team van BS Catharina Labouré,
Kim Tholen en Bob Meijs.

