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Nieuwe website online!
Sinds enkele dagen is de nieuwe website www.obsekenrooi.nl online.
Op de website kunt u allerlei belangrijke informatie over onze school vinden.
Welke leerkracht heeft welke groep? Hoe laat start De Plankenkoorts ook alweer en wanneer is de groep
van mijn kind aan de beurt? Hoe kan ik voor thuis boeken lenen bij de bibliotheek of wilt u meer informatie
over de medezeggenschapsraad of de oudervereniging?
Dit en nog veel meer informatie kunt u vinden op de website!
We hebben hard gewerkt aan de nieuwe website en het updaten van de informatie. Mede dankzij de
input van ouders hebben we de informatie zo volledig mogelijk gemaakt. De website is natuurlijk nooit af.
Heeft u tips, een goed idee of hebben we iets over het hoofd gezien? Laat het ons weten!
Loop even binnen of stuur een mailtje naar directie@obsekenrooi.nl

Een afbeelding van de nieuwe website.

Studiedag 5 september
Afgelopen donderdag heeft het team een studiedag gehad in het teken van visieontwikkeling.
Een dag waarbij we onszelf vragen hebben gesteld als: “Wat vinden wij écht belangrijk? Waarom doen we
de dingen zoals we ze doen? Waarom zet ik iedere dag mijn wekker om te komen werken op OBS
Ekenrooi?”
Om echt los te komen van de dagelijkse gang van zaken op school hebben we deze dag doorgebracht op
een inspirerende locatie buiten de school.
Het team heeft aan het begin van de ochtend uitgesproken wat ze wilden dat er aan het einde van de dag
klaar zou zijn. De volgende punten werden benoemd:
 De neuzen dezelfde kant op in hoofdlijnen.
 Duidelijkheid in waar wij ons als school in onderscheiden.
 Concrete voorbeelden
 Herkenbaarheid voor onszelf en in een vervolgstadium ook herkenbaarheid in de school.
Aan het einde van deze mooie en inspirerende dag, konden we concluderen dat we al deze onderdelen
aan bod waren gekomen!
Het was een fantastische dag die ons als team veel energie heeft gegeven!
Binnen het team hebben wij ons ‘hoger doel’ en onze
kernwaarden vastgesteld.
Ons hoger doel hebben we meteen visueel weergegeven. Het is
een eerste schets, maar we vinden hem zelf zo mooi dat we
deze meteen met u willen delen!
Hier mogen wij groeien en stralen!
 Ik leer kritisch kijken naar de wereld.
 Ik ben creatief in denken en doen.
 Ik voel me fijn op school.
 Ik mag laten zien waar ik goed in ben.
De kernwaarden zijn:
 Creativiteit
 Passie
 Gelijkwaardig in samenwerking
 Authenticiteit
In de komende periode gaan we samen op
zoek naar beelden en voorbeelden bij deze
kernwaarden. Hoe vertalen we deze
kernwaarden naar concreet en
waarneembaar gedrag?
Om uiteindelijk te groeien naar een
levendige en gedragen visie, gaan we
hierover met u als ouders in gesprek. Hoe
kijkt u als ouders tegen deze kernwaarden
aan? Wat ziet u terug op onze school en hoe
zouden we dit kunnen uitbreiden?
Op woensdag 30 oktober om 9.30 uur zijn
alle ouders van harte welkom om hier over
mee te denken. Graag een mailtje sturen
naar directie@obsekenrooi.nl om aan te
geven of u hierbij aanwezig zult zijn.
Kunt u op 30 oktober niet en wilt u toch
graag input geven? Stuur even een mailtje
naar directie@obsekenrooi en maak een
afspraak met Chrissy. Alle input is welkom!

Schoolgids
Als bijlage bij deze Bekekenrooi mailen we de schoolgids. In de schoolgids staat allerlei praktische en
inhoudelijke informatie over onze school. Het is zeker de moeite waard om dit eens door te lezen! De
schoolgids is ook te vinden op de website via de de volgende link: Schoolgids
Veel leesplezier!

Franse les
De Franse les gaat van start!
Vanaf morgen volgt een select groepje leerlingen uit groep 7 en 8 op woensdagochtend Franse les die verzorgd wordt door Hilde Ellerbroek. Tijdens deze lessen zal de nadruk
liggen op de kennismaking met deze taal.

Bonne chance!

Schoolreis 20 september
Ja het is nu echt bijna zo ver. Op 20 september gaan alle groepen op schoolreisje.
Hiervoor moet natuurlijk iedereen goede zin meebrengen!
Er zijn bussen geregeld die ons naar de bestemmingen brengen.
In de bus is eten of drinken niet toegestaan, gezellig samen kletsen en
zingen natuurlijk wel. Hieronder volgen een aantal belangrijke zaken die specifiek per bestemming gelden.

Groep 1-2-3 bestemming: Speelboerderij De Hooiberg in Bladel
Meebrengen: fruit en wat te drinken. Groep 1-2-3 hoeft geen lunch
mee te brengen, zij eten frietjes. Kleding in laagjes is aan te raden want er kan
binnen en buiten gespeeld worden.
8.20 uur verzamelen in de klas. De bus vertrekt om 9.00 uur. Uitzwaaien mag!
Om 14.30 uur vertrekt de bus weer bij de Hooiberg zodat we rond 15.00 uur
weer op school zullen zijn en hier opgewacht/opgehaald kunnen worden.

Groep 4-5 bestemming: Toverland in Sevenum
Belangrijk:
 Fijne tas die je goed kunt dragen met hierin lunch,
drinken en tussendoortjes voor de hele dag.
 Goede schoenen (geen slippers i.v.m. achtbanen)
 Geen geld, telefoon of andere waardevolle dingen
meenemen
 Horloge om (i.v.m. verzameltijden)
8.20 uur verzamelen in de klas. De bus vertrekt uiterlijk om
9.00 uur. Uitzwaaien mag!
Om 15.30 uur vertrekt de bus weer bij Toverland zodat we rond 16.15 uur weer terug op school zullen
zijn.

Groep 6-7-8 bestemming: Efteling in Kaatsheuvel
Waar moet je aan denken:
 Fijne tas die je goed kunt dragen
 Goede wandelschoenen (geen slippers i.v.m.
achtbanen)
 Geen geld, telefoon of andere waardevolle
dingen meenemen
 Horloge om (i.v.m. verzameltijden)
 Lunch/tussendoortjes mee (voor 10-uur, 12-uur
en 16-uur, ook drinken! Let op het is een lange
dag!)
8.20 uur verzamelen in de klas. De bus vertrekt uiterlijk 8.45 uur. Uitzwaaien mag!
Om 18.00 uur vertrekt de bus weer bij de Efteling zodat we rond 19.00 uur weer terug op school zullen
zijn.

Even voorstellen!
Hallo! Graag stel ik mezelf even aan jullie voor. Ik ben Ellen van Moorsel, 30 jaar
en met de start van het nieuwe schooljaar mag ik op de donderdagen de
leerkrachten ondersteunen in het onderwijs aan de anderstalige leerlingen. Mijn
doel is om te kijken hoe we in de klassen de Nederlandse taal nog meer
zichtbaar kunnen maken om zo de leerling een houvast te geven gedurende de
gehele schoolperiode. Van de Gompies en Happies tot en met groep 8. Ik maak
mijn start in de kleuterklassen en kijk er naar uit om de komende periode kennis
te maken met de leerkrachten, leerlingen en ouders. Tot binnenkort!

Hoi!
Ik ben Caro van Haalen, 19 jaar oud en ik woon in Eindhoven. Ik hou van
sporten, spelletjes spelen en ik doe graag een dansje. Ik ben derdejaars student
aan hogeschool de Kempel en dit semester zal ik stage gaan lopen in groep 3 bij
juf Hélène. Ik heb ontzetten veel zin om lessen te gaan geven en om te zien hoe
de kinderen zich gaan ontwikkelen.

Mijn naam is Lars Kip. De opleiding die ik aan het volgen ben is de opleiding
onderwijsassistent op het Summa college in Eindhoven. Ik ben nu in mijn
afstudeerjaar. Ik ben 19 jaar oud, en in mijn vrije tijd sport ik graag en werk ik bij
de Jumbo. Ik ben momenteel een stagiaire hier op deze school bij groep 4. U
kunt me misschien herkennen van het schooljaar 2017/2018, toen was ik hier
ook een stagiaire maar dan bij groep 1 en 2. De dagen dat ik aanwezig ben hier
is op maandag en dinsdag. Halverwege het jaar komen er de donderdagen en de
vrijdagen bij.

Verkeersveiligheid
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Hoe zat het ook alweer met de verkeersveiligheid rondom de
school? In onderstaande folder vindt u het zodat u weer op de hoogte bent.
Ook zijn we heel nieuwsgierig hoe de kinderen naar school komen. Deze week houden we bij of de
kinderen met de auto, fiets of te voet naar school toe komen. We hopen kinderen hiermee milieubewust
te maken en na te laten denken over een gezonde manier van naar school komen.

