26 november 2021

Nieuws
Corona / vervanging
Tot nu toe vallen de besmettingen bij ons op school mee. We hebben een paar positief geteste leerlingen en
twee positief geteste leerkrachten gehad. Omdat ouders en leerkrachten heel alert omgegaan zijn met de
klachten, hebben nog geen klas in quarantaine gehad. Wel hebben een paar klassen één of twee dagen
thuisgewerkt, omdat der leerkracht met corona thuiszat en we niet aan een vervanger konden komen.
De vervangersproblematiek is groot. Leerkrachten moeten zich met lichte klachten al laten testen en mogen
dan niet werken tot de uitslag binnen is. De vervangerspool van Eenbes basisonderwijs is leeg. Wij hebben op
school veel leerkrachten die fulltime werken. Het is dus lastig om interne oplossingen te vinden. In verband met
corona is het niet wenselijk om een klas te verdelen over de andere groepen.
U mag erop vertrouwen dat we er alles aan doen om vervanging te regelen. Mocht het onverhoopt toch
voorkomen dat de klas van uw kind niet naar school kan, dan brengen we u daarvan zo snel mogelijk op de
hoogte.

Staal
In alle groepen is er al flink gewerkt aan de eerste lessen en toetsen betreft Staal spelling en taal. Bij spelling zijn
er al verschillende categorieën, woordsoorten en zinsdelen aangeleerd. In de unit bovenbouw zijn we ook bezig
met werkwoordspelling. De leerkrachten zijn nog lerende in het werken en het aanbieden van de stof van Staal,
daarom zal er in december (mits corona dit toelaat) een klassenbezoek plaatsvinden door een externe
deskundige. De feedback zal ons helpen meer inzichten te krijgen om zo ons taal- en spellingonderwijs te
verbeteren.
Er zijn al enkele toetsen van Staal spelling en taal afgenomen. Omdat ook de kinderen moeten wennen aan de
nieuwe methode is de normering voor de toetsen aangepast. De kinderen hebben een voldoende voor een
toets als ze 70% i.p.v. 80% van de opdrachten goed gemaakt hebben.

DRINGENDE OPROEP: GEZOCHT LUIZENPLUISOUDERS
Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Hiervoor hebben we enkele
luizenpluisouders die dat doen. Echter zijn er te weinig ouders, waardoor het veel tijd kost om alle groepen te
controleren. Daarom zijn wij dringend op zoek naar ouders die hierbij willen helpen. Vele handen maken immers
licht werk.
Heb jij zin en tijd om ons iedere maandag na de vakantie een uurtje te helpen? Stuur dan even een appje naar
Sophie Nieuwstraten-Bouwens 06-19431085

AAN in het donker
De fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer. Het is dus
belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn in het verkeer. We
willen u vragen om de kinderen te blijven wijzen op het gebruik
van de fietsverlichting. Op diverse plaatsen in Mierlo hebben
kinderen van De Kersentuin tags geplaatst met de tekst ‘Zet je
licht aan’ om aandacht te vragen voor het gebruik van de
fietsverlichting. Op 17 november ’21 kwamen de kinderen van
de groepen 5 t/m 8 op de fiets naar school en hebben ze samen met de verkeersouders de fietsverlichting
gecontroleerd. Bij de meeste kinderen was de fietsverlichting in orde.

Leerlingenraad
Helaas is een leuke presentatie van de leerlingenraad dit jaar geen optie. Daarom stelt de leerlingenraad zich via
de Kersvers aan u voor. Klik hier om naar het document te gaan.

Belangrijke data
December
3
5
10
13
15
15
15
20
23
24
25 en 26
27 dec t/m 7 jan
31
1 januari

Sinterklaasviering
Sinterklaas
Cursus Mad Science
MR vergadering
Vergadering leerlingenraad
Promo Star Class
Inloop VERVALT!
OC vergadering Korein
Kerstviering ‘s avonds
Kersvers 5
Kerstmis
Kerstvakantie
Oudjaarsavond
Nieuwjaarsdag

Verjaardagen
December
4
4
5
9

Ties gr. 8
Juf Jitske
Bo gr. 8
Fiene gr. 2-3

12
15
17
31

Roef gr. 4
Cas gr. 5-6
Tessa gr. 8
Feline gr. 4
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