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kerstvakantie

Jarig
Alba en Gijs uit groep 1-2,
Linn uit groep 8

Dirk en Evi uit groep 1-2,
Rianne uit groep 6
De school begint weer
Opening Jeelo Mad Science,
luizencontr
Jasmijn uit groep 7
leerlingenraad

CITO groep 2-7
Teun uit groep 3, Fabian uit groep 12
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Marieke uit groep 8
21 di
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luizencontrole
23 do
Pit uit groep 7
24 vr
Anne-Sophie uit groep 3
25 za
26 zo
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28 di
29 woe GMR
30 do
Niels uit groep 7
31 vr
Krachtgroep
Yanat uit groep 7
Belangrijke data in februari 4 febr: bezoek Chinese leerlingen, 7 febr: viering 1-2, 11-12-13 febr:
kind-oudergesprekken, 21 febr: carnavalsviering

HET TEAM WENST U……

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN WARM 2020

Veilig thuis
Goede
gezondheid

Luisterend
oor

Echte
vriendschap

Mooie
gesprekken

Werk waar
je
voldoening
uithaalt

Dromen
die
uitkomen

Complimentjes
die echt
gemeend zijn

Tijd om te
sporten

Momentjes
voor je zelf

Genieten met
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Genieten van de prachtige kerstmusical van groep 6.

PERSONEEL
Na de kerstvakantie start Manon weer op school. Haar
zwangerschapsverlof is dan voorbij. Manon werkt op
maandag, dinsdag en woensdag. Op maandag staat ze in
groep 6. Maaike heeft dan studieverlof. Op dinsdag en
woensdag heeft Manon leerlingbegeleiding.
Op woensdag staat Thijske in groep 5. Ze vervangt dan Hilde.
Hilde werkt vier dagen op onze school.
Deze week hebben we afscheid genomen van Jasmijn. Zij
heeft het zwangerschapsverlof van Manon gedeeltelijk
vervangen. Jasmijn heeft inmiddels een nieuwe baan. Met ingang van 1 januari start ze in de
vervangerspool. Fijn dat je er weer bent, Manon. En Jasmijn, bedankt en veel succes met jouw nieuwe
baan.

OUDERPEILING PARRO
Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van Parro. Zoals afgesproken hebben we u de gelegenheid
gegeven, in een ouderpeiling, uw ervaringen met ons te delen. In het overzicht hieronder ziet u de
resultaten. U ziet dat er weinig reacties zijn binnengekomen. We zijn zo vrij om hieruit de conclusie te
trekken dat Parro geslaagd is en dat we ermee doorgaan.

Uitkomst
10 reacties van 164
ik ben tevreden over Parro
Ja - 100% (10 respondenten) Nee Geen mening
Ik vind het makkelijk om alle schoolinformatie op één plaats te vinden
Ja - 90% (9 respondenten) Nee Geen mening - 10% (1 respondent)
Ik vind het prettig, om in Parro, een gesprek met de leerkracht te kunnen voeren
Ja - 60% (6 respondenten) Nee - 10% (1 respondent) Geen mening - 30% (3 respondenten)
Ik vind het makkelijk om, via Parro, in te schrijven voor de kind-oudergesprekken
Ja - 100% (10 respondenten) Nee Geen mening
Ik vind het makkelijk om de privacyvoorkeuren, via Parro, door te geven.
Ja - 80% (8 respondenten) Nee - 10% (1 respondent) Geen mening - 10% (1 respondent)
Ik ontvang teveel informatie via Parro
Ja Nee - 70% (7 respondenten) Geen mening - 30% (3 respondenten)
Wat ik nog kwijt wil over het gebruik van Parro
Voor vraag 2. Niet alle informatie is op 1 plek te vinden. Vandaar mijn antwoord
Leuke berichten met foto's voor groep 1-2! Dank hiervoor!
Fijn dat de foto's te downloaden zijn.
Ik vind het fijn om, door berichten en foto's, op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten in de
groep
Ja - 100% (10 respondenten) Nee Geen mening

OPENING JEELO BELEVEN VAN ONZE PLANEET
Een heel speciale opening hebben we deze keer bij
het nieuwe Jeelo-project. Op 8 januari komt Mad
Science. Met een show waarin verwondering en
verbazing centraal staan, nemen ze de kinderen mee
in de wereld van de wetenschap en techniek.
Deze show is ook de start van een wetenschap &
techniek cursus van Mad Science, waar de kinderen
van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties.
De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen en stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en
experimenteren.
De activiteiten vinden, na schooltijd, plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 6-2-2020
Donderdag 5-3-2020
Donderdag 13-2-2020
Donderdag 12-3-2020
Donderdag 20-2-2020
Donderdag 19-3-2020
Starttijd: 15:00 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan tot 24 januari via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

KLEDINGINZAMELING
Sinds mei staat er geen kledingcontainer meer op het schoolplein. Het Leger des Heils heeft de
container verwijderd, omdat de opbrengsten van kleding niet meer opwegen tegen de kosten.
Heel jammer vinden we dat.
De OR gebruikten de inkomsten van de kledingcontainer voor activiteiten en vieringen.
We hebben veel organisaties benaderd en uiteindelijk Kledinginzameling bereid gevonden om onze
kledingzakken op vrijdag 10 januari op te halen.
Van 6-10 januari kunt u gebruikte kleding en schoenen
in gesloten zak inleveren op school.
Wat:

kledinginzameling: gebruikte
kleding en schoenen
Waar:
op school bij de hoofdingang
Wanneer:
inleveren kledingzakken:
6 jan. 8.30 en 14.45 uur
7 jan. 8.30 en 14.45 uur
8 jan. 8.30 en 12.30 uur
9 jan. 8.30 en 14.45 uur
10 jan. 8.30
Helpt u ons mee om veel kleding in te zamelen?
We hopen in het nieuwe jaar weer een kledingcontainer op het schoolplein te kunnen plaatsen

MAKEN VAN JE EIGEN PRODUCT

Of je nu koekjes bakt………

een muurtje metselt……

zelf frisdrank maakt……..

of zelf kleding……
wat is er nu leuker dan met elkaar ontwerpen en ontwikkelen.

INITIATIEF VESPER

Wat een geweldig initiatief van Vesper. Op vrijdag 3
januari gaat haar winkeltje open. Ze verkoopt
tweedehands kleding. De opbrengst is voor het Vergeten
Kind. We zijn trots op jou Vesper. Heel veel succes.
In de bijlage vindt u de flyer.

INTERNATIONALISERING
De interculturele dag op dinsdag 4 februari,
met de Chinese basisschoolleerlingen, kan
doorgaan. We hebben voldoende
gastgezinnen om de kinderen op te kunnen
vangen. Er is een verandering in de dagen
gekomen dat de kinderen in Esch zijn. Er zijn
nu twee overnachtingen, op maandag 3
februari en op dinsdag 4 februari.
Meer bijzonderheden over het programma
volgt in de volgende nieuwsbrief.

SCHOOLFOTOGRAAF

Op dinsdag 12 mei komt de schoolfotograaf. Om ervoor te
zorgen dat de kinderen op tijd op de foto komen, hebben we
twee ouders nodig die dit begeleiden.
Door verhuizing van een van de begeleidende ouders komen we
nu een ouder tekort die, op 12 mei, op school kan helpen. Heeft u
interesse, dan kunt u zich opgeven bij Wilma van der Pol,
w.vanderpol@cadansprimair.nl

NIEUWS VAN BERENHUIS

NIEUWS UIT DE OMGEVING

DRIE KONINGEN ZINGEN VOOR HENDRIK
Drie koningen zingen voor Hendrik en stichting Het Gehandicapte Kind
Op zondag 5 januari vieren we Drie Koningen. Een traditie die al generaties lang mee gaat. Zo ook dit
jaar weer! Drie koningen die geschenken brengen, een mooie gelegenheid om iets voor elkaar te
betekenen. Dit jaar lopen de Koningen voor Stichting Het Gehandicapte Kind. Deze stichting zorgt er
voor dat elk gehandicapt kind een kans krijgt om mee te doen. Een kans op een volwaardig leven. Dat
wens je elk kind toch toe? We lopen in het bijzonder voor Hendrik uit Esch, het broertje van Nienke
Nagel uit groep 5.
Hendrik is bijna vier jaar oud en heeft cerebrale parese, een aandoening waarbij kinderen moeite
hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging.
Op zondag 5 januari kun je tussen 10.00-10.30 uur een collectebusje op komen halen in de sacristie
naast de kerk. ‘s Middags om 16.00 uur kun je het busje weer inleveren in de kerk en ligt er een
bedankje klaar voor de Koningen.
Hopelijk zien we veel Koningen door de straten lopen en kunnen
we een mooi “geschenk” overhandigen aan “alle Hendrikjes in
Nederland”.
Namens de Heilig Hartparochie- Esch
ritavanschijndel@hotmail.com

Bericht van werkgroep gezinsviering
Dinsdag 24 december is het Kerstavond.
Dan vieren we dat Jezus is geboren.
We nodigen iedereen uit, klein en groot,
om dit mooie nieuws samen met ons te vieren
in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel.
* 16:00 uur Peuter-kleuterviering:

- samen naar het Kerstverhaal kijken en luisteren met een bijzondere presentatie
- samen Kerstliedjes zingen
- samen een gebedje bidden
- je mag verkleed komen als figuur uit de kerststal!
* 19:00 uur Gezinsviering:

- Eucharistieviering
- met het Kinder-Kerstkoor
- met Kersttoneel: naspelen van het Kerstverhaal door en voor kinderen, ipv de vaste lezingen
Van harte welkom!!
En via deze weg voor u allen alvast een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2020!!

Werkgroep Gezinsviering Heilig Hartparochie

