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B E K E K E N R O O I 10
Schooljaar 2018-2019
Kalender
13 maart
15 maart
18-22 maart
22 maart

Boomfeestdag groep 8
Onderwijsstaking, de school is gesloten
Week van de lentekriebels
Kleutervrije dag

Afvalberg
Als brede school merken we dat we samen
erg veel afval produceren. In de groepen
besteden we aandacht aan het belang van
afval reduceren en recyclen voor onze
huidige en toekomstige leefomgeving.
Voor het 10-uurtje en de lunch zien we
dat veel ouders hieraan meewerken door
gebruik te maken van afwasbare bekers,
drinkflessen, broodtrommels en bakjes.
Mocht dit nog niet het geval zijn dan
willen wij u vragen dit te gaan doen.
Samen doen we er dan alles aan om de
afvalberg te verkleinen.
Groep 7 heeft een creatieve manier gevonden om de
afvalberg te verkleinen. Knutselen met eierdozen!

Vakantierooster 2019-2020
Eerste schooldag
19 augustus 2019
Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Carnavalsvakantie
24 t/m 28 februari 2020
Pasen
13 april 2020
Meivakantie
20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag
5 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
Pinksteren
31 mei en 1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020

Leerlingenraad
Dinsdag 19 februari hadden we weer leerlingenraad.
Met de leerlingenraad hebben wij het volgende besproken:
1. De TSO (Tussen Schoolse Opvang) oftewel de overblijf + Speelmaterialen van de
TSO
2. De kerstlunch/diner
3. De gymbakken
De groepen 5 t/m 8 hebben een ideeëndoos, waar briefjes in gestopt kunnen worden. Toen
we in de doos keken was er veel onvrede over het overblijven en buitenspeelmateriaal
(bijv. de voetballen waren eerst groot, hard en van leer. Nu klein, zacht en van een soort
spons). Wij (de leerlingenraad) vinden dat slechte kwaliteit. Omdat het een groot
onderwerp is, gaan we hier volgende keer op door.
Ook hebben we gesproken over de kerstlunch/diner. De kinderen uit de leerlingenraad
vonden het diner leuker en gezelliger, want dan is het buiten donker en je loopt niet de
gehele dag in nette kleren rond op school. Ook in de groepen is dit besproken, met
dezelfde conclusie.
En als laatste de gymbakken, we gebruiken ze niet alleen voor de gymtassen.
Steeds meer kinderen doen er hun schooltassen in, dat vinden wij heel vreemd.
Neem een voorbeeld aan groep 3, zij zetten ze midden in het gangetje op gymdagen.
Zo weet iedereen “Daar moet mijn gymtas in.” In de overige groepen hebben we dit ook
besproken.
De volgende leerlingenraad is op dinsdag 9 april.
Sanne van Dongen en Itay Siany uit groep 6
Nog meer muziek
In de vorige Bekekenrooi heeft u kunnen lezen dat er weer structureel
muzieklessen gegeven worden op OBS Ekenrooi door vakdocenten van
Art4U. Daarnaast worden er in groep 1 t/m 4 ook een aantal
muzieklessen verzorgd door muziekdocenten die na schooltijd in ons
gebouw aan individuele kinderen muziekles geven. Voor carnaval heeft
de eerste les plaatsgevonden.

Pré-advies gesprekken groep 7
Op dinsdag 7 en donderdag 9 mei zullen de pré-advies gesprekken voor groep 7
plaatsvinden. Noteer deze data alvast in uw agenda.
Vanaf maandag 15 april hangt er een inschrijflijst in groep 7.

Meubilair
Op diverse plekken in onze school is er nieuw meubilair geplaatst. Zo zijn er op de eerste
verdieping bij de trap, werkplekken gecreëerd. Ook het extra lokaal, naast groep 5, heeft
nieuwe tafels en krukjes. Op deze manier creëren we extra verwerkingsplekken voor de
kinderen.
Als team hebben we afgesproken dat de leerpleinen stiltebied zijn geworden. Kinderen die
rustig willen werken, kunnen een plekje opzoeken op het leerplein. Kinderen die willen
overleggen, kunnen dit doen in de klassen. Op deze manier willen we meer rust op de
leerpleinen creëren en zijn de regels voor de kinderen op het leerplein duidelijk.
We proberen dit uit tot de meivakantie en evalueren daarna of dit een blijvende afspraak
wordt.

Week van de lentekriebels
Op 18 maart start de Week van de
lentekriebels. In die week zullen de
kinderen op een speelse manier
kennismaken met de thema’s
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Uiteraard gebeurt dit op een manier
die bij de leeftijd en het
ontwikkelingsniveau van de kinderen
past. Naast de onderwerpen relaties en
seksualiteit, zal ook aandacht besteed
worden aan het aangeven van je eigen
grenzen. Door deze onderwerpen met
de kinderen te bespreken krijgen zij
betrouwbare informatie en
vaardigheden mee waar ze later veel aan zullen hebben:
- Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
- Ze ontwikkelen normen en waarden.
- Ze worden weerbaarder.
- Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.
Voor meer informatie kunt u eens een kijkje nemen op de site:
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels
Wij kijken weer uit naar een week vol mooie gesprekken, open vragen en verwonderde
gezichten!

Bos
Zoals u heeft kunnen zien is er de afgelopen tijd veel verandert in het bos. Naar aanleiding
van constructieve gesprekken met de gemeente voor het gebruik van het bos als speelplek
voor de Brede School, zijn er goede afspraken gemaakt.
Het bos mag binnenkort gebruikt worden als speelplek. Om te zorgen voor een veilige
speelplek worden er nu werkzaamheden uitgevoerd in het bos. (Half)dode bomen en
aangetaste bomen zijn verwijderd. Helaas waren dit er meer dan verwacht. De oorzaak
hiervan is de droge zomer en de aantasting door letterzetter (een insect) De fijnspar is hier
heel gevoelig voor. Aangezien de opstand achter de brede school voornamelijk uit fijnspar
bestond is er veel verdwenen.
Deels (half)dode bomen en /of aangetaste bomen laten staan was, zeker uit het oogpunt
van veiligheid, geen optie. Bomen zijn dan extra gevoelig voor windworp.
De gemeente gaat nu wel direct aan de slag met bosverjonging. Eind maart wordt er
gestart met de aanplant hiervan.
Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen we als Brede School toch een deel van het
bos blijven gebruiken als speelplek voor de kinderen.

Studiedag 11 maart
Gisteren hebben we als team een waardevolle studiedag gehad. De volgende
onderwerpen kwamen aan de orde:
Spelling.
De methode Staal-spelling, willen we dit schooljaar goed implementeren. Door
middel van een doorgaande lijn vanuit de kleuters met klankbewustzijn, naar
spelling in de groepen 3 tot en met 8. Naar aanleiding van klassenobservaties heeft
het team gisteren de kennis over goed spellingonderwijs en de inzet van
verschillende werkvormen vergroot.
Tevredenheidspeilingen
In november zijn alle ouders en personeelsleden uitgenodigd om een
tevredenheidspeiling in te vullen. Gisteren hebben we de uitkomsten hier van als
team besproken en hebben we aanbevelingen geformuleerd. In april wordt de
uitslag besproken in de MR en daarna wordt deze gedeeld met alle ouders.
Op naar een nieuw koersplan en schoolplan
Met een nieuw koersplan voor de organisatie en een nieuw schoolplan voor onze
school voor de deur, hebben we als team hebben we een blik in de toekomst
geworpen. Welke uitdagingen staan ons te wachten? Welke ambities hebben we?
Het leverde interessante gesprekken op!

