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BEKEKENROOI 9
Schooljaar 2018-2019
Kalender
22 februari
27 februari
28 februari
1 maart
1 maart t/m 10 maart
11 maart

Kleutervrije vrijdag
MR-vergadering
Doe raar met je haar-dag!
Carnaval op school, continurooster tot 13.30 uur, kleuters tot
12.00 uur.
Voorjaarsvakantie
Studiedag, alle kinderen vrij
Muzieklessen
Zoals u in de vorige Bekekenrooi heeft kunnen
lezen, worden er na de voorjaarsvakantie weer in
alle groepen muzieklessen gegeven. De
muzieklessen worden verzorgd door de organisatie
‘Art4U’. Deze organisatie verzorgt op veel scholen
in de buurt het muziekonderwijs.
Voor iedere groep is er een passend aanbod
samengesteld, wat goed aansluit bij de
leeftijdsgroep.

Zo krijgen de Happies en de Gompies om de week
een muziekles vanuit Art4U en de andere week wordt de muziekles
door de eigen leerkracht gegeven. De lesinhoud sluit bij elkaar aan,
waardoor er verder gebouwd kan worden op de voorgaande les.
De groepen 3 en 4 krijgen wekelijks muziekles.
De groepen 5, 6 en 7 krijgen muziekles afgewisseld met les op een
instrument. De kinderen krijgen les op slagwerkinstrumenten of een
ukulele.
Ukulele
Groep 8 krijgt in de 6 weken voorafgaand aan de eindmusical, een uur
muziekles EHBE. (Eerste Hulp Bij Eindmusicals)
Voorheen was er een muziekdocent die in alle groepen op dezelfde dag les kwam geven.
Art4U werkt met verschillende muziekdocenten, aangepast op de leeftijdsgroep en de
muziekles. In de praktijk betekent dit dat de muzieklessen verspreid over de week worden
gegeven in de verschillende groepen. Ook zullen er verschillende muziekdocenten zijn die

de lessen verzorgen. Zo wordt de muziekles in de kleutergroepen door een andere docent
gegeven dan de muzieklessen in de bovenbouw.
We zijn als team erg enthousiast over het concept en we kijken uit naar een muzikale start
van het voorjaar!
Brainstormavond
Als organisatie zijn we bezig met het formuleren van een nieuw koersplan. Een koersplan is
een plan waarin de organisatie aangeeft waar we de komende vier jaar aan gaan werken.
Een belangrijk onderdeel van het koersplan is de visie. Deze zijn we binnen de organisatie
aan het herijken.
Missie
Op onze scholen realiseren wij een
optimale en toekomstgerichte
ontplooiing van ieder kind.

Visie
Wij inspireren. Wij dagen uit. Wij tonen lef. Op onze
scholen is ieder kind welkom en iedere ouder een
educatieve partner. Samen met onze omgeving
scheppen wij een veilige ruimte waarin kinderen
spelen, leren en leven. Met uitstekend onderwijs
halen wij in ieder kind het beste naar boven.

Kernwaarden
Als organisatie hebben we de missie, visie en
kernwaarden bepaald. Alle scholen gaan de
komende periode in gesprek met de leerkrachten,
kinderen en ouders om aan deze onderdelen
verdere betekenis te geven en input te krijgen voor
het koersplan en daarna voor het schoolplan,
waarin de specifieke onderdelen voor onze school
komen te staan.
Op maandag 18 maart om 20.00 uur vindt er een
brainstormavond plaats, waarin alle ouders die
input willen geven, worden uitgenodigd om mee te
denken. De hoofdvraag is: “Op welke thema’s moeten we, vanuit de missie, visie en
kernwaarden, inzetten voor de komende vier jaar?”
Indien u interesse heeft om mee te denken op 18 maart, dan graag opgeven door een mail
te sturen naar directie@obsekenrooi.nl.
Vele handen maken licht werk; een fris begin van het
voorjaar!
Het voorjaar is in zicht, de eerste lentedag is een feit en de
voorjaarsbloemen komen al voorzichtig uit de grond… Ook
op onze school willen we graag een frisse start van het
voorjaar. Daarom hebben we uw hulp nodig!
Er liggen nu veel bladeren en veel zand op de speelplaats en
op de trappen naar de balustrade. Daarnaast moeten er wat
snoeiwerkzaamheden gebeuren.
Op woensdag 13 maart willen we graag samen de
speelplaats weer opfrissen, zodat de kinderen in het voorjaarszonnetje lekker kunnen
spelen, op een frisse speelplaats!

Wie wil helpen? Graag een mailtje naar onze conciërge Miranda;
mirandadaams@obsekenrooi.nl
Carnaval!
Op donderdag 28 februari is de ‘Doe raar met je haar-dag’.
Iedereen is op die dag van harte uitgenodigd iets geks, leuks,
schattigs, liefs, vreemds of anderszins creatiefs met zijn/haar
haar te doen. We zijn heel benieuwd naar jullie creaties!
In alle groepen wordt er al flink gewerkt om er een mooie
carnavalsoptocht van te maken!

Parro - Testfase deel 2
Zoals reeds in de vorige Bekekenrooi is vermeld zijn juf Martine, juf Joyce,
juf Linda, juf Patricia en juf Mariëlle gestart met het uitproberen van de
ouderapp Parro (ter vervanging van Klasbord). We merken op dat bijna alle
uitgenodigde ouders een account hebben aangemaakt. Toch kunnen
sommige ouders nog geen berichten zien. Hiervoor is het ook nodig dat de
app geïnstalleerd wordt. In die app kunt u dan inloggen op uw account en met de
ontvangen inlogcode kunt u een groep volgen.
Meer informatie over Parro kunt u vinden op www.parro.nl

MR bijeenkomst op 27 februari
18.30-19.30 uur MR vergadering
19.30-21.00 uur MR begeleidingsavond
Onder leiding van een deskundige op het gebied van medezeggenschap voeren gaat de MR
de kaders van medezeggenschap op OBS Ekenrooi vaststellen. Centraal staan hierbij de
wettelijke kaders en de vraag; Hoe kan de MR op OBS Ekenrooi op het gebied van advies
en in vastgestelde gevallen ook instemming, optimaal bijdragen aan het beleid van de
school.

Hulp voor gezinnen
Humanitas Eindhoven is sinds kort gestart met een nieuw project, Wel Thuis. Wij zoeken
hier vrijwilligers voor. En die wonen wellicht in uw wijk of er zijn ouders die zich aan
willen melden voor dit project. Gezinnen die deelnemen aan het project Wel Thuis worden
al begeleid door een professional binnen de jeugdzorg. De (gratis) wekelijkse
ondersteuning van vrijwilligers is op basis van gelijkwaardigheid en richt zich op de
alledaagse vragen en behoeften van het gezin, zodat zij meer grip krijgen op hun situatie
en uiteindelijk zelf verder kunnen. Een vrijwilliger is een maatje voor het gezin door
bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden, samen activiteiten te ondernemen,
opvoedingsondersteuning of vriendschappelijk contact te bieden, mee te gaan naar
afspraken en/of te helpen bij structuur aanbrengen. Iedere drie maanden bespreken het
gezin, de coördinator, vrijwilliger en hulpverlener met elkaar hoe het gaat.

