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Algemene informatie voor alle ouders
Herinnering: geen gym tijdens carnaval
Aanstaande vrijdag vieren we carnaval, dan hebben we geen tijd om te gymmen; dus de gymspullen kunnen thuis
blijven.
Crazy Hair Day!
Op woensdag 7 februari is het zo ver … de CRAZY HAIR DAY!
Alle kinderen mogen die dag met een zo gek mogelijk kapsel op school komen. Het is niet de bedoeling dat er op
school nog met allerlei spuitbussen in de weer gegaan wordt.
En de meesters en juffen? … Die doen natuurlijk ook gewoon mee 
Kijk voor leuke tips en ideeën op het internet.
Carnaval 9 februari 2018
Aanstaande vrijdag is het weer zover. Dan gaan we gezellig samen met Wereldwijs carnaval vieren. Alle kinderen
mogen in de ochtend verkleed naar school komen.
Optocht
Zoals jullie weten hebben we dit jaar een mooie optocht door de buurt.
De optocht zal starten op vrijdag om 11.11 uur.
Dus komt dat zien, komt dat zien!!!
Alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buurmannen, buurvrouwen en nog veel meer zijn uitgenodigd om te komen kijken
naar onze geweldige creaties.
Route optocht:
De optocht begint op het asfaltveld. Daarna gaan we door het doorsteekje richting de Steenstraat. Bij de Steenstraat
rechts richting Voortseweg. Daarna rechts op de Voortseweg. Bij de Pankenstraat weer rechts richting school.
Als laatste rechts bij de Welsh Divisionstraat en zo terug naar het schoolplein.

Middag
Na de optocht (ongeveer 12.00 uur) gaan alle kinderen weer terug naar de klas. Daar eten we gezamenlijk (zelf lunch
meenemen).
De kleuters blijven op school en vieren feest in de speelzaal. De groepen 3 t/m 8 gaan hossen en dansen in de tent
op het Kerkplein. Hier lopen we gezamenlijk heen.
Om 14.15 uur is het feest in de tent ten einde en lopen we met iedereen terug naar school. Om 14.30 uur mogen
de kinderen op school opgehaald worden. Dit geldt ook voor de kleuters.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Carnaval,
Natasja, Linda, Inge, Marscha, Inge en Mariël
Aankondiging opening en thema-avond KindCentrum Eersel
Op vrijdagmiddag 9 maart vindt de officiële opening plaats van KindCentrum
Eersel. Gemeente Eersel, onderwijsstichting KempenKind en Nummereen
Kinderopvang vinden het van belang om de bouwperiode na de ingebruikname
af te sluiten met een formeel moment.
Die vrijdagmiddag vindt een bijeenkomst plaats voor genodigden waaronder
vertegenwoordigers van de gemeente Eersel, de betrokken bouwfirma’s,
KempenKind, Nummereen en overige relaties.
Later die avond vindt een moment plaats waarbij professionals vanuit onderwijs en opvang in de gelegenheid worden
gesteld om het gebouw te bezichtigen en met leerkrachten en pedagogische medewerkers in gesprek te gaan over
de inrichting van het gebouw. Deze bezichtiging is niet bedoeld voor ouders of andere familieleden van kinderen van
beide scholen omdat zij, samen met de kinderen, direct na de ingebruikname in mei 2017 het gebouw hebben
kunnen bewonderen tijdens de avond. Daarnaast voelt het gebouw voor kinderen en ouders in de tussentijd als
vanzelfsprekend.
Om ouders en verzorgers toch bij de opening te betrekken, houden we op donderdagavond 8 maart een heel
interessante thema-avond voor alle ouders/verzorgers van Jacobus, Wereldwijs en Nummereen. Dit is
een gezamenlijk initiatief van de gemeente Eersel, KempenKind en Nummereen. Waarbij we een heel gevarieerd
aanbod van onderwerpen hebben waaruit ouders kunnen kiezen. Met als raakvlak: onderwijs, opvang, opvoeding.
We starten de avond met een gezamenlijke inleiding waarna er gekozen kan worden uit een onderwerp als vervolg
op de inleiding.
Gezien de verwachte belangstelling delen we de avond in 2 blokken:
ronde 1 is van 19.00 tot 20.30 uur en
ronde 2 (met hetzelfde programma) van 20.00 tot 21.30 uur.
Wij denken een heel interessante thema-avond aan te kunnen bieden aan alle ouders. Tip: schrijf tijdig in. Want we
hebben ondanks de 2 rondes een maximum aantal plaatsen te verdelen. En vol is vol.
Vandaag ontvang je een aparte mail met informatie over deze thema-avond. Tevens met de mogelijkheid tot
inschrijving. Wacht daarmee dus niet te lang. Het zou jammer zijn als je deze avond niet kunt bijwonen.
Dakar Rally 2018
Ton van Genugten, ouder van Daen, Fem en Pien, heeft ook dit jaar de Dakar Rally gereden met zijn vrachtwagen.
De Dakar Rally 2018 was er voor Ton van Genugten eentje met ups-and-downs en eerste keren: de eerste keer met
de Iveco Powerstar, de eerste keer met de truck op de kant maar ook de eerste etappeoverwinning. Uiteindelijk
zouden het er vier worden, waarmee Van Genugten deze Dakar de meeste overwinningen boekte bij de trucks!!
Zijn kinderen zijn trots op de prestatie van Ton. En wij natuurlijk ook!
Over een tijdje komt Ton op school vertellen over zijn indrukwekkende belevenissen. We zijn heel benieuwd naar
de verhalen van deze “sterke chauffeur”.

Ton van Genugten in zijn truck

De truck van Ton in de strijd

Honden op speelplaats en in school
In overleg met beide scholen is besloten om geen honden op de speelplaats of in het KindCentrum toe te laten. Dit
omdat diverse kinderen schrik hebben van honden en we een veilige plek voor alle kinderen willen bieden. Dit
overigens zoals we steeds hebben gedaan op de Postakkers dus niets nieuws voor ons.
We maken wederom een uitzondering indien een hond ingezet wordt als geleidehond voor mensen met een (bv.
visuele) beperking. Of als een hond daarvoor in opleiding is. Neem in die situatie even contact op met de directie
van de school.
We vragen degene die met een hond komt om samen met de hond te wachten buiten de speelplaats en enige
afstand te houden van de poort. Zodat alle kinderen met een veilig gevoel naar en van school kunnen.
Misschien is het opgevallen: kinderen van de bovenbouw van beide scholen hebben tekeningen gemaakt en deze zijn
in plastic aan de hekken opgehangen. Dit heeft te maken met de hondenpoep die we helaas regelmatig tegen komen
in het gangpad achter de speelplaats en op het speelveld. We weten dat heel veel hondenbezitters keurig de poep
van hun hond opruimen. Helaas geldt dat niet voor alle hondenbezitters. We hopen echter dat deze laatsten zich
aangesproken voelen door de tekeningen en de poep van hun hond niet op trottoir of speelplaats laten liggen.
Dank jullie wel voor het begrip en de medewerking.
Opbrengst sponsoractie
Eind vorig kalenderjaar hebben we in samenwerking met basisschool Wereldwijs een sponsoractie gehouden.
Kinderen hadden op school een tekening gemaakt en deze werd vervolgens door een bedrijf gedrukt op bekers,
placemats, tandenborstelhouders, etc. Via een website konden hierna belangstellende familieleden een bepaald
product bestellen.
Deze actie is niet verlopen zoals we gewild hadden. In alle geledingen (ouderraad, schoolraad en MR) is het
besproken en eigenlijk was steeds de vraag: “Past een dergelijke commerciële actie bij Jacobus?”
De directie van beide scholen was vooraf enthousiast geraakt door de opzet van de actie door de gekozen firma.
Echter, gaandeweg leek de wet van Murphy (als het eenmaal fout gaat, gaat het steeds vaker fout) toe te slaan. De
gesprekspartner van de firma met beide scholen bleek tijdens de actie niet meer werkzaam te zijn bij de organisatie
waardoor communicatie met de firma steeds moeizamer verliep. Er moesten meerdere emailadressen worden
ingevuld hetgeen als niet prettig werd ervaren. Diverse ouders vonden de werkwijze van het bedrijf met flyers en
herinneringen (te) commercieel. En tot overmaat van ramp bleken de bestelde artikelen niet leverbaar voor
Sinterklaas terwijl dit was toegezegd.
We hebben er als school nog de nodige tijd en energie ingestoken om de communicatie met de ouders die iets
besteld hadden, goed te laten verlopen. Maar ook wij als school hadden bepaalde zaken graag anders gezien.

Elk nadeel heeft zijn voordeel: diverse ouders hebben ons laten weten achter de beoogde doelen voor de opbrengst
te staan (o.a. inrichting buitenterrein) en dat ook graag te willen ondersteunen. Daarover heel sympathieke reacties
ontvangen. We hebben ook beter inzicht gekregen welke sponsoracties goed/beter bij onze school passen.
Daarbij: de aan school uitgekeerde netto-opbrengst bedraagt meer dan € 900,-!! Dus willen we een oprecht dank
je wel uitspreken aan al die ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s, overige familie, buren, etc. die mee hebben
gedaan aan de sponsoractie. En hopelijk ook echt blij zijn met het mooie product van hun (klein)kind of neef/nicht.
Dus kunnen we spreken van een heel mooi financieel resultaat waar we blij verrast door zijn. Nogmaals heel hartelijk
dank daarvoor.
We gaan de opbrengst gebruiken voor de inrichting van ons speelterrein waar we op dit moment met een
werkgroep van beide scholen druk mee bezig zijn om dat verder uit te werken.
We houden je op de hoogte!
Kalender op website
In de laatste bijeenkomst van de
schoolraad was een onderdeel ter
bespreking gebruik van social media,
multimedia en digitaal communiceren met
ouders. Tijdens het overleg bleek dat de
ouders niet op de hoogte waren van de
agenda op onze website. Deze is dus (te)
slecht zichtbaar. En dat is bijzonder
jammer want deze agenda wordt door
Connie van Grotel (adm. medewerkster)
en juf Anja steeds goed gevuld met
allerlei informatie.
Zij zijn nu in overleg met de beheerder
van de website om te kijken welke
aanpassingen we kunnen doen om
enerzijds de agenda beter vindbaar te
maken en anderzijds de aanwezige informatie overzichtelijker te presenteren.
Maar voor nu: kijk eens op de agenda op de website door op de homepage door te klikken op een bepaalde
activiteit rechtsboven in het scherm of op “kalenderoverzicht”. Je komt dan vanzelf op de agenda en daarin worden
(bijna) alle activiteiten vermeld.
Vervanging bij ziekte
Gisterenavond (zondag) opende het Journaal van NPO1 met de problematiek van vervanging van zieke leerkrachten
in het basisonderwijs. En dat nu de gevreesde situatie is aangebroken dat scholen niet langer meer zelf de vervanging
krijgen opgelost. Met als gevolg dat groepen moeten worden samengevoegd of zelfs naar huis gestuurd.
Dankzij de grote betrokkenheid van onze parttime leerkrachten om in een noodsituatie extra te komen werken
(willen, kunnen en doen) hebben we de ziekte van een paar collega’s in de afgelopen periode op onze school op
kunnen vangen. Echter, als het aantal afwezige zieke kinderen een voorbode is wat onze leerkrachten staat te
wachten, dan zullen ook wij niet ontkomen aan het samenvoegen van groepen (wat nu al in de praktijk gebeurt) of
het naar huis moeten sturen van kinderen. Natuurlijk stellen we dat laatste zo lang mogelijk uit. Maar de vraag is niet
of het gaat gebeuren maar wanneer?!

Onderbouw groep 1 t/m 4
Groep 2
Vandaag krijgen alle ouders van de kinderen van groep 2 een brief via de mail over een motorische test die eventueel
zal worden afgenomen tijdens de gymlessen.
Capaciteitentest groep 4
Onze opdracht als school is om het maximale uit onze leerlingen te halen conform hun vermogen. Maar hoe weten
we wat hun vermogen is? Natuurlijk hebben we ons eigen leerlingvolgsysteem, worden er twee keer per jaar
onafhankelijke toetsen afgenomen waarmee we het functioneren van de leerlingen op de verschillende vakgebieden
kunnen meten. Maar komen deze resultaten wel overeen met de daadwerkelijke mogelijkheden van de leerlingen?

Om hier een beter zicht op te krijgen, hebben we besloten om dit schooljaar de NSCCT in te zetten voor de
leerlingen van groep 4. NSCCT staat voor “Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test”, een test die groepsgewijs
wordt afgenomen. Door de uitslag op de NSCCT te vergelijken met de verwachting van de leerkracht en met de
toetsresultaten uit ons leerlingvolgsysteem kan nagegaan worden of leerlingen op, onder of boven hun leerpotentieel
presteren. Hierdoor ontstaat zicht op de kwaliteit van ons onderwijsaanbod en de toegevoegde waarde van de
school. De informatie van de NSCCT kan gebruikt worden om de leerstof op het juiste niveau aan te bieden
waardoor frustraties met te moeilijke of te makkelijke stof worden vermeden en de leerlingen beter gaan presteren.
Vorige schooljaren hebben we de NSCCT al eerder afgenomen in groep 4, dit was een positieve ervaring. Hierdoor
hebben we meer zicht gekregen in de leermogelijkheden van kinderen, vandaar dat we besloten hebben om ook dit
schooljaar de NSCCT in groep 4 af te nemen.
De toets wordt in de week na de carnavalsvakantie afgenomen. De ouders van groep 4 ontvangen via de mail een
ouderinformatiebrief. Voor meer informatie over de NSCCT verwijzen we u graag naar: www.nscct.nl

Bovenbouw groep 5 t/m 8
Groep 5 en de Middeleeuwse Leskist
Een aantal maanden geleden hadden we in groep 5 met de Romeinse Leskist
gewerkt en waren we op bezoek geweest in het Eichamuseum. Nu stond de
Middeleeuwse Leskist op het programma. De kinderen hebben aan de hand van
opdrachten en presentaties veel geleerd over het leven in die tijd. Op de
website is nog een aantal foto’s meer te bewonderen. Ook over andere
onderwerpen zijn daar kleine sfeerimpressies te vinden.
Adviesgesprekken groep 8
Voor alle kinderen van groep 8 is een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit is een rapport waarin alle informatie
staat voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs. Tijdens het adviesgesprek gaan we samen (leerling –
ouders – leerkracht) dit rapport bespreken en kijken waar het eventueel nog aangevuld moet worden.
Aanstaande donderdag krijgen de kinderen het onderwijskundig rapport alvast (in een gesloten envelop) mee naar
huis. Zo kunt u het thuis al samen doornemen.
In het onderwijskundig rapport staan ook de toetsen van cito vermeld. Ze worden echter op een andere manier
weergegeven dan onze vertrouwde grafieken. Tijdens het adviesgesprek pakken we de grafieken erbij en bespreken
we de resultaten.
Op dinsdag 20 februari zijn de adviesgesprekken. U wordt dan samen met uw kind op school verwacht. Een
uitnodiging voor dit gesprek krijgt u via de eigen leerkracht.

Gefeliciteerd
05-02
05-02
16-02
16-02
17-02

Noor de Crom
Steff van de Velde
Daan Voorbraak
Tijn Wolthers
Daen Antonise

5/6
4
1/2B
5
7/8A

Welkom op school
Afgelopen weken zijn Sarah Verstappen in 1/2B en Quinn van Esch in 1/2C gestart.

Nieuws van verenigingen/instanties
Nieuws van Nummereen
Hierbij een greep uit de activiteiten waar de kinderen op de Clup de afgelopen weken op de verschillende groepen
zich heerlijk mee hebben vermaakt.
Clup A
De Cluppers sluiten aan bij het thema van de dagopvang en het peuterprogramma. Het thema supermarkt spreekt
tot de verbeelding en er passeren dan ook heel veel boodschappen de lopende band en de kassa in het eigen
winkeltje. Er is een tasje gemaakt en een portemonnee en natuurlijk kon een bezoekje aan de supermarkt niet
ontbreken. Daar werden de ingrediënten gehaald voor de groentesoep die de dag erna is gemaakt en natuurlijk
lekker is opgesmuld. Helemaal leuk dat sommige ouders de soep ook wilden proeven en besloten dat ze deze soep
ook thuis een keertje gaan maken!
Clup B
Bij Clup B zorgden ze voor zwevende ballonnen in de Kraanvogel, werd er een gesprek gevoerd met een “gekke
bek” en met een mummie van wc papier wordt er al een voorproefje gemaakt richting carnaval.
Clup C
De Cluppers hebben de afgelopen weken flink geknutseld met kosteloos materiaal waaronder allerlei soorten hout,
buizen en ander afvalmateriaal van de timmerman en loodgieter zijn gebruikt. Er werden gave bouwwerken gemaakt
en zelfs een heuse carnavalswagen.
Het carnavalsfeest staat al weer voor de deur dus de kinderen mogen natuurlijk verkleed naar de Clup komen.
Houden ze niet van verkleden, dan is het natuurlijk ook prima! De
activiteiten zullen er niet minder leuk om zijn!! Zoals jullie op de posters
hebben kunnen zien, staan er weer super gezellige activiteiten gepland; van
sporten met de sportcoach tot een workshop knutselen met Willemien en
van clowntjes cupcakes maken tot een echtte DJ workshop.
Alaaf en een fijne
Nieuws van de Carnavalsvereniging de Buurlanders

