Dé openbare basisschool in Waalre
Maximiliaanlaan 1
5583 XG Waalre
Telefoon: 040 – 2213644
E-mail Ekenrooi:
directie@obsekenrooi.nl
Website: www.obsekenrooi.nl

Copy digitaal inleveren
via directie@obsekenrooi.nl

Denken Voelen Creëren Bewegen

BEKEKENROOI1
Schooljaar 2019-2020
Kalender
5 september
10 september

Studiedag leerkrachten, alle kinderen hebben vrij
Informatieavond

Goede start!
De eerste schoolweek zit er inmiddels alweer op! Het is fijn om alle kinderen en ouders weer te zien op
school. Soms was het weer even wennen, maar inmiddels zijn de eerste bladzijden van de rekenschriften
weer volgeschreven, hebben ze de spellingsregels weer herhaald, maar nog veel belangrijker: we zijn
dagelijks in alle groepen bezig met een fijne groepssfeer!
Tot aan de herfstvakantie gaat de speciale aandacht van de leerkracht naar de groepsvorming. Dagelijks
wordt aandacht besteed aan dit proces middels lessen Leefstijl, energizers en andere
groepsvormingsactiviteiten. In de school worden de volgende gedragsverwachtingen gehanteerd:

Zorgen voor jezelf...
We laten de beste versie
van onszelf zien.

Zorgen voor de ander...
We werken en leren samen.

Zorgen voor de omgeving...
We zijn zuinig op alles om ons
heen.

In iedere klas is een start gemaakt met het opstellen van klassenregels, die gedurende het jaar steeds
geüpdatet worden. Wat wordt er toch al hard gewerkt!

De
klassenregels
van groep 5 en
3!

Overblijven op school
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met het continurooster. We merken dat
het zowel voor leerlingen als leerkrachten veel rust geeft. Er is één
doorlopende lijn met duidelijke regels en afspraken. Tijdens het eten leest
de leerkracht voor, zodat de kinderen in alle rust hun brood op kunnen eten.
We willen u vragen om in de tas van uw kind een theedoek te stoppen. Deze
gebruiken we als tafelkleedje zodat we na de lunch niet alle tafels hoeven te
poetsen.
Ook vragen we om uw kind een gezonde lunch mee te geven. Mocht de
leerkracht dingen in een broodtrommel zien zitten die niet passen bij een
gezonde lunch, kan het voorkomen dat deze weer
mee naar huis worden gegeven.

Parro & Privacy
Vorige week zijn alle groepen gestart met de app: “Parro”. Een app die ouders
een kijkje in de klas biedt. De leerkrachten posten regelmatig berichten en
foto's om ouders op de hoogte te houden van wat er in de klas gebeurt. Ook is
het mogelijk om via de app een ziekmelding of een absentie door te geven. Op
deze manier hoeft u niet naar school te bellen, maar kunt u het meteen
doorgeven.
De app heeft vele mogelijkheden die we stap voor stap steeds meer gaan
inzetten. We zullen u hier steeds over informeren.
U kunt in de app Parro instellen dat u een melding krijgt als er een bericht is geplaatst in een van de
groepen van uw kinderen. Op deze manier weet u zeker dat u geen leuke foto’s, of belangrijke informatie
mist. Heeft u Parro al geïnstalleerd zodat u niets mist over uw kind?
In de app Parro kunt u als ouder de privacy-voorkeuren voor uw kinderen gemakkelijk aanpassen. Ieder
jaar zijn wij als school verplicht om ouders hier op te wijzen en hier voor te laten tekenen. Bij de
welbevindingsgesprekken in oktober willen we alle ouders daarom vragen om een handtekening om aan
te geven dat u akkoord bent met de gekozen privacy-voorkeuren. Op deze manier kunnen we de app
Parro goed blijven inzetten en kunt u als ouders een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren).
Foto’s
Gedurende het schooljaar zijn er enkele momenten dat u als ouder een kijkje in de klas
komt nemen, bijvoorbeeld bij een uitje, een verjaardag, De Plankenkoorts of een
andere viering. We kunnen ons goed voorstellen dat u hier foto’s van wilt maken.
Indien u foto’s maakt, zijn deze uitsluitend voor eigen gebruik. Dit betekent dat deze
foto’s niet op social media geplaatst mogen worden, ivm de privacy van andere
kinderen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kalender:
Bijgevoegd bij deze Bekekenrooi ontvangt u een jaarkalender van de school. Op deze kalender vindt u
allerlei belangrijke data en belangrijke informatie.

Informatieavond
We nodigen u graag uit om samen met uw kind(eren) op dinsdag 10 september van 18.00u tot 19.00u de
school te komen bekijken. Kinderen van groep 4 t/m 8 gaan dan als volwaardig OBS Ekenrooi gids een
rondleiding geven aan eigen ouders.
Van 19.00u tot 19.15u is in de speelzaal een gezamenlijk moment om u te informeren over het
schooljaar.
Voor de ouders van de Happies, Gompies en groep 3 blijft de informatieavond zoals voorheen waarbij u
informatie krijgt van de leerkracht. Deze vindt ook plaats op dinsdag 10 september van 19.15u tot
20.15u.
Voor geïnteresseerden in het Voortgezet Onderwijs wordt op dinsdag 10 september van 18.30u tot
19.00u in groep 8 algemene informatie gedeeld over het VO.

Nieuws van buiten:

Hallo leerlingen en ouder,
Op zaterdag 7 september organiseert Loopgroep Waalre weer:
De Ronde van Waalre en The Kids Company Jeugdloop.
Dit jaar lopen we 2 rondes. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 (met
eventueel een ouder) komt er een mini-run (max. 3 ronden van 475 m.) en
voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 de jeugdloop van maximaal 5 ronden
Iedereen die op de basisschool zit mag aan de Jeugdloop meedoen en
proberen voor jullie school de grootste Cor Versmissen-bokaal te winnen!
Iedereen die meedoet ontvangt een prachtige medaille.

DOE GEZELLIG MEE!!! De start is op de Markt in Waalre.
De mini-run start om 16:30 uur en de jeugdloop om 17:00 uur
Jullie krijgen allemaal een inschrijfformulier in de klas met alle informatie. En op de deuren in de school
hangen de posters met informatie.
Jullie kunnen je inschrijfformulier invullen en samen met 1 euro inschrijfgeld afgeven aan je juffrouw of
meester.
Je ouders nodigen we ook graag uit om mee te lopen. Zij kunnen kiezen uit 5, 10 of 15 km. Deze start is
om 18.00 uur. Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl en kost € 7,50 (na-inschrijven op de dag zelf €
9,00)
Sportieve groetjes en we gaan er weer een gezellige Jeugdloop van maken!!
Esther van Dongen (moeder Sanne groep 7 en Nora groep 4)

Inschrijfformulier The Kids Company Jeugdloop.
Naam :

Groep:

De naam van je school:

Dit formulier graag inleveren vóór woensdag 4 September (bij je juf of meester)

