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Beste ouder(s), verzorger(s),
Het zal u niet ontgaan zijn dat de bomen op het veld bij de school zijn gerooid. Ze waren gevaarlijk
geworden. Takken braken steeds af bij wat meer wind. De gemeente heeft beloofd dat er 7 nieuwe
bomen voor terug gaan komen. Wij wachten vol spanning af!
Nu we het toch hebben over de buitenruimte, deze zal aangepast worden. De werkgroep is druk
bezig te kijken naar een groenere speelplaats. Daarvoor kunnen we subsidie aanvragen en dat gaan
we uiteraard doen. Verder kunnen we gebruik maken van nog een aantal potjes. 1 van die potjes is
de opbrengst van de Kerstmarkt. Zo komt het geld weer terug bij de kinderen van beide scholen.
Waarom een aanpassing van de speelplaats? We hebben in de ouder en kinder enquête duidelijk te
horen gekregen dat deze speelplaats aantrekkelijker moet. Maar bovendien heeft u in de visie
kunnen zien dat we bewegend leren toejuichen. Een mooie gelegenheid om hier een antwoord op te
geven. En waar we zeker ook naar willen kijken is hoe kinderen spelen? Want nu zien we nog wel
eens een ruzietje ontstaan, omdat er te weinig te doen op de speelplaats.
Mocht u enthousiast zijn geworden over het plan de speelplaats aan te passen? Hulp op wat voor
wijze kunnen we altijd gebruiken. We hebben nu een bedrijf ingehuurd om ons te helpe met de
tekening. Wie de uitvoering gaat doen is nog de vraag. In de komende nieuwsbrieven gaan we u
zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Zomaar wat voorbeelden…

Hartelijke groet!
Monique Klaassen - directeur
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Oudergesprekken

Studie tweedaagse
Zoals u eerder via ouderportaal al heeft kunnen lezen, is er op donderdag 14 en vrijdag 15 februari
een extra studiemoment ingepland voor het team. Op deze twee dagen zijn alle kinderen vrij.
Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in januari zijn gestart op onze school van harte welkom!






Milan Ravestein
Jessie Gijsberts
Janneke van Zitteren
Liene Berendsen
Chayenne Giesbers

Wij wensen jullie veel plezier toe op onze school!
Opbrengst kerstmarkt
Op donderdagavond 20 december was er in EBC-Noord een heuse kerstmarkt.
Heel sfeervol, met een vuurkorf, warme chocolademelk, optredens en overal mooi ingerichte
klaslokalen en kraampjes waar zelfgemaakte spulletjes werden verkocht.
Het was een groot succes, met dank aan de werkgroep!
Er is flink verkocht en daardoor mogen we u met trots mededelen dat we een bedrag van
€ 1435,10 hebben opgehaald!
Dit bedrag komt ten goede aan alle leerlingen van ons EBC. En zoals u al heeft kunnen lezen in de
inleiding van juf Monique, zal dit bedrag waarschijnlijk worden gebruikt voor het opknappen van ons
schoolplein.

Verkeerssituatie rondom school
Rond de school zien we een toenamen van verkeer, verkeersbewegingen en met name het
parkeergedrag. Dat veroorzaakt soms irritatie.
Ook vanwege de veiligheid rondom de school vinden we het belangrijk hier de verschillende
doelgroepen te informeren over de afspraken.
De verkeersouders, directie, gemeente en BVL zijn met elkaar in gesprek gegaan om dit te
verbeteren. In dit kader zijn er dan ook acties ondernomen.
Zo is er een parkeerafspraak gemaakt met het personeel van de Vossenberg en ’t Kwekkeveld. Ook
heeft u als ouder informatie gehad over het parkeren en de kiss en ride zone.
Volgende week zullen ook de bewoners rond de school een brief ontvangen met daarin de afspraken
die gemaakt zijn.
Samen hopen we dat dat de afspraken leiden tot een veiligere situatie voor de kinderen.
We gaan dit samen met de verkeersouders monitoren.
Mochten er nog zaken spelen , zullen we de gemeente en politie ook hierover informeren.
Samen kunnen we zorgen voor de veiligheid van uw kind(eren)!
Nieuw vakantierooster
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar (2019-2020) is vastgesteld.
Hieronder vindt u de landelijke vrije dagen en vakanties. Ze zijn ook vindbaar op onze website.
19 augustus 2019
Start schooljaar
14 t/m 18 oktober 2019
Herfstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie
24 t/m 28 februari 2020
Voorjaarsvakantie
10 april 2020
Goede vrijdag
13 april 2020
Tweede Paasdag
20 april t/m 1 mei 2020
Meivakantie
05 mei 2020
Bevrijdingsdag
21 en 22 mei 2020
Hemelvaart
01 juni 2020
Tweede Pinksterdag
13 juli 2020
Start zomervakantie

Logopedie
Via deze weg laten wij u weten dat uw kind mogelijk door de leerkracht wordt aangemeld voor een
logopedische screening. Deze screening zal plaatsvinden in februari a.s. en wordt uitgevoerd door
Heleen van de Veerdonk, logopedist.
De screening vindt plaats op school, onder schooltijd.
Mocht u bezwaar hebben tegen deze screening of wanneer uw kind al onder behandeling is bij een
logopedist kunt u dat aangeven bij de leerkracht en zal uw kind niet aan de screening deelnemen.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Josephine van Hout (IB-er) ( j.vanhout@skoposschijndel.nl )
Heleen van de Veerdonk (Logopediste)
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