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Beste ouders,
De eerste periode van het schooljaar zit er op. Een periode waar alle groepen de groepsvormende
fases hebben doorlopen, met behulp van de methode: ‘De Vreedzame School’. In alle groepen hebben
de kinderen meegedacht over de afspraken in de klas. ‘Hoe doen wij het in onze klas? Welke taken
zijn er nodig? Hoe verdelen we de taken?’ Fantastisch om te zien hoe verantwoordelijk en betrokken
de kinderen zich op deze manier voelen!
Ook waren er over alle kinderen digitale oudergesprekken. Fijn om alle ouders op deze manier toch te
kunnen spreken! We realiseren ons heel goed dat het contact als ouder heel anders is door alle
corona-maatregelen. Weet dat u altijd contact kunt zoeken via Parro of door te bellen naar school!
En goed nieuws… Na de kerstvakantie starten we met een tweede kleutergroep!
In deze Bekekenrooi wordt u geïnformeerd over waar we op school mee bezig zijn geweest, zoals de
invulling van de inspiratiedagen, de verkeersveiligheid, ervaringen van kinderen die werken met De
Pittige Plustorens, de leerlingenraad en nog veel meer!
Ook vragen we uw hulp als belangrijke ambassadeur van de school.
Namens het team wens ik alvast alle kinderen en ouders een hele fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Chrissy van de Kruijs
Locatiedirecteur OBS Ekenrooi

Inspiratiedagen 17 september en 5 oktober
Tijdens de inspiratiedag van 17 september is het team aan de slag gegaan met
creativiteit.
Vorig schooljaar hebben we onze visie opnieuw vastgesteld, waar creativiteit in
denken en doen een belangrijk onderdeel van is.
Dit schooljaar gaan we het begrip verder concretiseren en nog zichtbaarder maken in
de klas en in de school. Ook creëren we samen een doorgaande lijn gericht op
creativiteit in denken en doen.
Tijdens de inspiratiedag is het team samen in gesprek gegaan om hier de eerste
stappen in te zetten.
Zie hier het resultaat:

Op 5 oktober stond er een RBOB-dag gepland. Een dag waarbij alle medewerkers van RBOB De
Kempen samen zijn. In verband met de coronamaatregelen heeft deze dag een andere invulling
gekregen en zijn we op school flink aan de slag gegaan. Een van de onderdelen waar we aan hebben
gewerkt is Prowise Learn waarbij we praktisch aan de slag zijn gegaan om de mogelijkheden van
Rekentuin, Taalzee en Word&Birds nog meer te benutten.
Daarnaast zijn we in gesprek gegaan over differentiatie. Hoe kun je de kinderen die meer uitdaging
nodig hebben bij een specifiek vakgebied, zo goed mogelijk begeleiden?
Naast deze praktische onderwerpen zijn de leerkrachten vooral veel bezig geweest met het
bijwerken van administratie voor hun eigen klas. Heerlijk om flink wat taken van je ‘to-do-lijstje’ af te
kunnen strepen!

Prowise Learn
Op school werken de kinderen met Rekentuin, Taalzee en
Words&Birds. Dit zijn online oefenprogramma’s van Prowise Learn
voor rekenen, taal en Engels voor naast de methode.
Deze programma’s zijn zowel op school als thuis te gebruiken.
De opgaven die je kind maakt met Prowise Learn zijn volledig
afgestemd op het eigen niveau. Prowise Learn is 100% adaptief, dit
betekent voor je kind:
•
•
•
•
•

De opgaven zijn altijd gebaseerd op het eigen niveau, niet op
leerjaar of leeftijd.
Het programma groeit met je kind mee en wordt vanzelf uitdagender. Is het te lastig? Dan
doet het programma een stapje terug.
Alle relevante lesstof van rekenen en taal komt vanzelf aan bod, zonder dat de leerkracht
hier iets voor hoeft in te stellen.
Leuke spellen met beloning, je kind ontvangt direct feedback en ervaart succes.
Inzicht in de resultaten en inzet via de groeikaart.

Veel leerplezier!
Leskompas
Naast Prowise Learn hebben we nog een digitale tip, namelijk
Leskompas. Op deze website kunnen kinderen zelf inloggen en
daarna, passend bij de methodes die wij op school gebruiken,
websites bezoeken, filmpjes bekijken, quizzen maken en nog veel
meer.
Zo staan er voor de wereld-oriënterende vakken filmpjes per thema, kunnen ze Engelse woorden
oefenen en staan er links naar websites om het rekenen te oefenen.
www.leskompas.nl
De inlognaam is: Ekenrooi
Het wachtwoord is: Ekenrooi
Let op: Rechts onder aan de pagina kunnen de kinderen hun eigen groep aanklikken.

Ouders als ambassadeurs!
U als ouder bent een belangrijke ambassadeur voor onze school. We
willen u vragen om ons te helpen om onze school digitaal nog
zichtbaarder te maken.
Internet wordt steeds belangrijker voor de zichtbaarheid van een
school. Sinds vorig schooljaar hebben wij op school een
Facebookpagina. We zouden het leuk vinden als nog meer ouders ons
weten te vinden op Facebook. Hoe meer ouders onze pagina leuk
vinden, hoe meer andere ouders onze fijne school weten te vinden!
Ook zou het fantastisch zijn als enthousiaste ouders een review willen
plaatsen over onze school op Facebook en/of Google.
Dit alles onder het motto: Bent u ontevreden, vertel het ons. Bent u
tevreden, vertel het anderen!

Verkeersveiligheid
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Hoe zat het ook alweer met de verkeersveiligheid rondom
de school? In onderstaande folder vindt u alle informatie.
Ook zijn we heel nieuwsgierig hoe de kinderen naar school komen. Vanaf 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.
Enkele aandachtspunten voor brengen en halen van de kinderen:
•
•

•

We willen u als ouder vragen om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school te
komen. Dit in verband met de verkeersveiligheid van alle kinderen.
Parkeer uitsluitend in de parkeervakken voor bezoekers van De Brede School. Ouders staan
op hun kinderen te wachten op de parkeerplaats voor medewerkers, waardoor het heel
gevaarlijk is als hier auto’s geparkeerd worden.
Rijd rustig op de parkeerplaats. Houd er ten alle tijden rekening mee dat er kinderen lopen
en rennen!

Samen zorgen we er voor dat
het veilig is voor alle
kinderen!
Heeft u nog ideeën om de
verkeersveiligheid te
vergroten? Wij horen het
graag!
Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Leerlingenraad
Door Mei en Roan
De leerlingenraad komt zes keer per jaar samen om te bespreken wat er beter kan en wat er goed
gaat. En er is een doos in iedere klas waar je ideeën in kan doen. De leerlingen van de leerlingenraad
zijn Saabiriin, Roan ,Tom, Noëlle, Mei en Syon. In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 6,
7 en 8.
Tijdens de eerste vergadering hebben we gesproken over nieuwe spullen om in de pauze te
gebruiken. En we vergaderen over nieuwe methodes bijvoorbeeld De Vreedzame School waar je op
een goede manier met elkaar leert omgaan. Elke vergadering is er een voorzitter en een notulist, de
voorzitter bepaalt wie de taken doen, de notulist schrijft alles op wat de voorzitter zegt.
En dit is een foto van de leerlingenraad:

Pittige Plustorens
Beste ouders,
Wij zijn Tom, Luuk.v.E en Naomi uit groep 6 van de PPT (pittige plus
torens).
We zijn bezig met de opdracht mijn vakantieparadijs.
We moeten eerst plannen wanneer we aan de opdrachten kunnen
werken. Dan gaan we aan de opdracht werken. Als we de opdracht af
hebben schrijven we in het schema wanneer we het af hebben
gekregen.
We hebben dit onderwerp gekozen omdat het interessant en cool
klinkt vinden wij. We hebben ook hotspot momenten daar hebben we
de juf voor nodig. We hebben ook een boekje en daar staan de
opdrachten in.
Vriendelijke groeten Naomi, Tom en Luuk.v.E

Nieuws van buiten
Hoezo, geen wifi?!
WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online
plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet
meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je
daarin?
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van
Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een
goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten
letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die
dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat
je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact
opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

Sjors Sportief
Enkele weken geleden hebben alle kinderen het boekje van Sjors Sportief mee naar huis gekregen.
Het boekje is terug te vinden via de volgende link: Sjors Sportief 2020
De volgende flyer geeft tips om thuis de verschillende activiteiten te ontdekken.

Jeugdfonds - Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?
Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance,
judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers
met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis
geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen
de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een
instrument.
Hoe werkt het?
1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een
intermediair. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester,
buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;
Op OBS Ekenrooi is dit de directeur; Chrissy van de Kruijs
2 ) De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3 ) De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit je dat
weten;
4 ) Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar
je kind op les wil;
5 ) Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen
geld.
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.
Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox?
Ga naar samenvoorallekinderen.nl.
Ga voor meer informatie over het jeugdfonds naar: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voorwie/voor-ouders/

