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Beste ouders,
Hierbij sturen we u Bekekenrooi 8 met hierin informatie over allerlei ontwikkelingen op onze school.
We kijken als team terug op een drukke periode. Alles is dit schooljaar anders door de sluiting van de
scholen in januari en de coronamaatregelen. Na een paar weken na het openen van de scholen zijn
bij de groepen 3 tot en met 7 de CITO-toetsen afgenomen. Ook zijn er rapporten gemaakt,
toetsanalyses gemaakt en oudergesprekken gevoerd. Alles bij elkaar iedere keer weer een hele klus!
Ook de afwezigheid van collega’s door ziekte en het tekort aan vervangers drukte zwaar op het team.
Vaak ging dit ten koste van extra ondersteuning in de klas of betekende dit dat leerkrachten geen
pauze konden houden omdat ze buiten moesten surveilleren. Een paar dagen houden we dit wel vol,
maar de afgelopen periode was dit helaas geen uitzondering.
Ik ben dan ook ontzettend trots op de veerkracht en flexibiliteit dit het team de afgelopen periode
heeft getoond!
Het feit dat we in deze periode ook nog eens ‘Klassewerkplek’ zijn geworden maakt me extra trots!
Verder in deze Bekekenrooi kunt u hier meer informatie over lezen.
Afgelopen vrijdag hebben we De Koningsspelen gevierd op school. Wat was het een feestelijke dag!
Heerlijk om met de kinderen weer een feestje te kunnen vieren. Hierbij een speciaal woord van dank
voor de oudervereniging! In verband met de coronamaatregelen krijgen alle activiteiten en vieringen
een andere invulling. Dit vraagt veel flexibiliteit en creativiteit van de OV en het team. Toch lukt het
iedere keer om er voor de kinderen een onvergetelijke dag van te maken! Bedankt OV!
Na morgen kunnen de kinderen gaan genieten van de meivakantie. Vrijdag gaan wij als team nog
een dagje door met een teamtraining gericht op De Vreedzame School. Samen gaan we het volgende
blok voorbereiden: ‘We zijn allemaal anders’
Namens het hele team wens ik alle kinderen en ouders een hele fijne meivakantie. Geniet er van en
we hopen iedereen weer uitgerust en gezond terug te zien op 17 mei!
Met vriendelijke groet,
Chrissy van de Kruijs

Teamnieuws
Zoals u weet is juf Dominique zwanger. Vanaf 19 mei gaat ze
met zwangerschapsverlof.
Gedurende haar verlof wordt ze vervangen door Manon
Beerens. Manon geniet momenteel nog van haar verlof en haar
zoon Dries. Ze maken het goed en Manon heeft er heel veel zin
in om weer te komen na de meivakantie!
Ook juf Leonie en juf Chrissy zijn zwanger! Leonie is inmiddels
21 weken zwanger en Chrissy 15 weken. Beiden gaan ze na de
zomervakantie met zwangerschapsverlof.
Juf Mariëlle is inmiddels een mooie nieuwe uitdaging
aangegaan! Vanaf 1 augustus2021 wordt ze locatiedirecteur van een nieuwe school binnen RBOB De
Kempen in Borkel en Schaft. Mariëlle had al langer de ambitie om in de toekomst aan de slag te gaan
als locatiedirecteur en deze kans is dan ook fantastisch voor haar! Het overnemen van een school
van een ander bestuur vraagt een gedegen voorbereiding. Om deze reden werkt Mariëlle vanaf
vorige week nog maar 1 dag per week op onze school, bij de Jippies. Bo Vrugt was leerkracht bij de
Jippies en heeft met Mariëlle geruild, zodat zij nu werkzaam is bij de Happies.
Meester Tristan heeft de afgelopen weken noodgedwongen een stapje terug moeten doen,
vanwege zijn gezondheid. Inmiddels is hij zijn taken weer op aan het bouwen. Op dinsdag en
donderdag wordt Tristan vervangen door Chanou van Lieshout.
Hieronder stelt ze zichzelf voor:

Beste ouders
Ik wil mezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Chanou en sinds
een paar weken vervang ik mijn BSO- collega Tristan op OBS
Ekenrooi.
Sinds januari ben ik officieel afgestudeerd als leerkracht aan de
hogeschool in Hasselt.
Ik woon samen met mijn vriend en twee dochters in Aalst. Ik hou
van wandelen, spelletjes spelen, lezen, theater spelen en omringd
worden door lieve, enthousiaste, ondeugende kinderen. Wanneer
ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van
kinderen, ga ik met een voldaan gevoel naar huis.
Ik heb het nu al enorm naar mijn zin. Mochten er vragen zijn of wil
je iets weten? Aarzel dan niet om mij aan te spreken.
Lieve groetjes
Chanou
Verkeersveiligheid
Het is een komen en gaan op de parkeerplaats ’s morgens. Een goede verkeersveiligheid voor jong
en oud staat voorop. We willen alle ouders vragen om rekening te houden met elkaar. Ouders staan
buiten de poort om naar hun kind te zwaaien, terwijl er auto’s de parkeerplaats op rijden naar de
kiss&ride. Dit levert soms gevaarlijke situaties op en daarom de vraag om hier samen alert op te zijn.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Pittige Plustorens en De Ontdekwereld
In De Bekekenrooi kunt u regelmatig een bijdrage teruglezen van een van de kinderen en hun
ervaringen met betrekking tot het werken met De Ontdekwereld of De Pittige Plustorens.
In deze Bekekenrooi willen we u informeren over de achtergrond van De Ontdekwereld en De Pittige
Plustorens.
In groep 3 t/m 5 hebben we De Ontdekwereld en vanaf groep 6 gaat dit over in de Pittige Plustorens.
Het uitgangspunt is leerlingen aanzetten tot creatief oplossend denken op basis van de Taxonomie
van Bloom (hogere denkorde).
Het verschil tussen ‘lagere orde denken’ en ‘hogere orde denken’ is
weergegeven in de Taxonomie van Bloom, waarin zes niveaus worden
De taxonomie van Bloom
onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren,
evalueren en creëren. De laatste drie worden gezien als ‘hogere orde
denkniveaus’. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het
kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven
waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder
geval meerdere niveaus aangesproken.
De taxonomie kan onder andere gebruikt worden als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen
en hieraan gerelateerde acties en producten, waarmee deze gerealiseerd kunnen worden.
De opdrachten bij De Ontdekwereld zijn heel divers en gaan van het maken van een maquette van
een dierentuin tot het oplossen van een logistiek probleem bij het ophalen van de kliko's in een
dorpje of de werking van een vulkaan nabootsen.
Bij de Pittige Plustorens gaan de opdrachten een stapje verder, zoals het maken van een maquette
van een droomschool of zelf papier maken. Er zijn ook nog Rode Peper Projecten (extra pittig). Zo
heeft groep 8 begin dit jaar een klassenfeest georganiseerd met een eigen bedacht thema. Ze
hebben zelf activiteiten bedacht en d.m.v. sponsoring van de plaatselijke supermarkt en de
oudervereniging waren alle kosten gedekt. Er was zelfs een popcornmachine geregeld.
De eigen leerkracht bepaalt samen met de leerling het persoonlijke leerdoel. Hierbij wordt gekeken
naar de executieve functies die de leerling nog verder kan ontwikkelen.
Dit leerdoel vormt de rode draad voor de leerling gedurende het werken aan de opdrachten van de
Ontdekwereld.
Als een leerling het persoonlijke leerdoel ruimschoots heeft behaald, zal de eigen leerkracht samen
met de leerling een nieuw leerdoel formuleren.

Gezonde voeding
Als school vinden we het belangrijk om gezonde voeding te promoten. Dit betekent dat we het zeer
op prijs stellen als kinderen in de ochtend fruit meenemen als
tussendoortje. Bij uitzondering is een Liga, ontbijtkoek of rijstwafel ook
mogelijk.
Ook willen we vragen om uw kind een beker mee te geven met drinken in
plaats van een pakje drinken. Als kinderen toch een pakje drinken
meenemen, krijgen ze het pakje mee naar huis. Dit om de afvalberg op
school te verkleinen.
Ook bij de lunch vinden we gezonde voeding erg belangrijk. Kinderen
mogen geen koek of snoep mee naar school nemen. Als kinderen dit in
hun trommel hebben zitten, wordt dit meegegeven naar huis.

Engels vanaf groep 1
Het doel van de Engels bij de kleuters is om de kinderen
kennis te laten maken met een 'vreemde taal'. Door de
herhaling gaan de kinderen het steeds minder vreemd vinden
om een andere taal te horen en wordt het minder spannend
om zich te uiten.
Engelse woordjes leren, Engelse liedjes zingen of een Engels
prentenboek voorlezen dat zijn enkele voorbeelden van onze
Engelse lessen die we bij de Happies en Jippies aanbieden.
Tijdens de Engelse lesjes proberen we zoveel mogelijk Engels
te praten met de kinderen. Als er vragen zijn dan beantwoorden we ze in het Engels, we proberen er
op die manier voor te zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk woorden herkennen en misschien wel
op een later moment gaan toepassen. Ter ondersteuning gebruiken we de methode Groove me.
De liedjes die bij deze methode gebruikt worden, sluiten aan op de thema's waarmee we werken in
de klas. De hoofdpersonage in de liedjes is Bobo die veel kinderen herkennen. We herhalen dagelijks
de woordjes die de kinderen al geleerd hebben en we horen nu al dat de Engelse woordenschat
groter wordt en dat de kinderen het leuk vinden om Engels te praten.

Klassewerkplek!
OBS Ekenrooi is uitgeroepen tot ‘Klassewerkplek’!
Dit betekent dat het
werkgeluk op onze
school heel hoog is.
Alle medewerkers van
onze school hebben een
vragenlijst ingevuld
gericht op diverse
onderdelen zoals vragen
over de sfeer in het
team, goede balans in
het werk, persoonlijke
groei en het contact met
de schoolleider.
Van alle scholen die
landelijk meedoen aan
deze peiling, worden de
25 scholen met de hoogste resultaten uitgeroepen tot Klassewerkplek.
OBS Ekenrooi staat op plaats 10. We zijn hier ontzettend trots op!

