1 april 2022 – nummer 7
Samen vernieuwend leren

Agenda
2 apr
5 apr
8 apr
12 apr
13 apr
13 apr
15 apr
17 en 18 apr
19 apr
20 apr
21 apr
22 apr
25 apr t/m 6 mei
27 apr

Begin Ramadan
Koffie-halfuurtje gr. 8
Koffie-halfuurtje gr. 1-2A en 1-2B
Koffie-halfuurtje gr. 2-3A en 2-3B
Praktisch verkeersexamen gr. 7
MR vergadering
Koffie-halfuurtje gr. 1 en 5
Pasen
Koffie-halfuurtje gr. 4A en 4B
Nieuwsbrief 8
Secretaressedag
Koningsspelen
Meivakantie
Koningsdag

Jarigen op onze school
Van 1 april t/m 30 april
3 apr

Lotte gr. 8

16 apr

Tim gr. 2-3A

3 apr

Akram gr. 1

17 apr

Muhammed gr. 1-2A

4 apr

Lisa gr. 5

18 apr

Elin gr. 2-3B

7 apr

Abel gr. 1

19 apr

Glenn gr. 4A

10 apr

Emma gr. 5

22 apr

Roan gr. 8

11 apr

Lynn gr. 6-7A

22 apr

Saviera gr. 1

12 apr

Yvanna gr. 8

27 apr

Thomas gr. 2-3A

14 apr

James gr. 1-2B

27 apr

Nathalie gr. 4B

15 apr

Evi gr. 2-3B

29 apr

Isabel gr. 8

15 apr

Teun gr. 2-3A

30 apr

Nadina gr. 6-7B

15

Noah gr.1-2A

Nieuws van de groepen
Groepsverdeling schooljaar 2022-2023
Hoe vormen we de groepen komend schooljaar? Het is iedere jaar weer een puzzel maar we zijn eruit!
Groep 1
Groep 1/2
Groep 2/3 a
Groep 2/3 b
Groep 4
Groep 4/5 a
Groep 5
Groep 6
Groep 7/8 a
Groep 7/8 b
Onderbouw
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de samenstelling van de kinderen in groep 1, 2 en 3 steeds meer
divers is geworden en dat ook binnen een 'homogene' groep er niet meer aan iedereen op hetzelfde
niveau onderwijs geboden kan worden.
We kiezen er daarom weer voor om te gaan werken met de volgende groepen:
Groep instroom 1
Groep 1/2
Groep 2/3 a
Groep 2/3 b
Jonge kinderen leren spelend. Er is een opbouw van wennen, gewoontevorming, vaste routines en ontdekkend
spelen naar meer lerend spelen.
We werken met een aanbod dat doelgericht is. Naarmate het kind ouder wordt komt de focus meer te liggen op
voorbereidend lezen, schrijven en rekenen in groep 3.
Op De Wentelwiek stemmen we het onderwijs af op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Om aan te
sluiten bij de behoefte van ieder kind, werken de leerkrachten regelmatig in kleine groepjes en een kleine kring.
Zo krijgen alle kinderen de leerstof aangeboden op zijn of haar ontwikkelingsniveau.
De ontwikkeling van het jonge kind verloopt meestal met sprongen; soms gaat het kind met kleine stapjes
vooruit en soms met grote sprongen. Op de Wentelwiek wordt de groep 3 lesstof, net als bij de
kleuters, vooral op een spelende en bewegende manier aangeboden. Er wordt uiteraard ook gebruik gemaakt
van werkboekjes, schrijfboekjes en leesboekjes.
Middenbouw
In de middenbouw kiezen we voor de volgende groepen:
 Groep 4
 Groep 4/5
 Groep 5
 Groep 6
De ontwikkeling van de kinderen in de middenbouw verloopt minder sprongsgewijs. Daarom proberen we de
kinderen zoveel mogelijk in de groep te plaatsen met dezelfde leeftijd, dus homogene groepen. Helaas kan dit
niet altijd en wordt er dan gekozen voor een combinatiegroep.

Op de Wentelwiek hebben we ervaring met combinatiegroepen. We werken dan vanuit het concept van
‘Kansrijke combinatiegroepen’. Binnen Kansrijke Combinatiegroepen verbinden leerkrachten instructies voor
verschillende jaargroepen, alleen instructies voor spelling en rekenen worden per leerjaar apart aangeboden.
De leerkrachten van de groepen 4, 4/5 en 5 werken nauw met elkaar samen. Groep 6 blijft ook het komende
schooljaar 6 een homogene groep.
De verdeling van de leerlingen over de toekomstige groepen 4, 4/5 en 5 wordt in nauw overleg met u als ouder
gedaan. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.
Bovenbouw
Voor het komende schooljaar 2022-2023 formeren we 2 groepen 7/8. De twee huidige groepen 6/7 blijven dus
intact. Na goed overleg met de bovenbouwleerkrachten, IB en directie zijn we gezamenlijk tot dit besluit
gekomen. Belangrijkste reden was dat we deze groepen komend schooljaar niet uit elkaar willen halen. In beide
groepen heerst een fijne omgangs- en werksfeer en dat willen we graag behouden. Vandaar dat we hebben
besloten om met allebei de groepen 7/8 op kamp te gaan. We kijken daar nu al ontzettend naar uit.
Natuurlijk zijn we er ons terdege van bewust dat groep 8 een heel speciaal jaar is, deze kinderen nemen afscheid
van de basisschool. Vandaar ook dat we met deze groep 8 kinderen een afscheidsmusical gaan instuderen.
Groep 7 doet hier niet of nauwelijks aan mee. Groep 7 heeft namelijk ook voldoende onderwijstijd nodig. En
omdat we met twee groepen zijn en dus ook met 2 leerkrachten, is dit organisatorisch prima op te lossen.

Opvang Oekraïense kinderen
Basisschool de Wentelwiek is gekozen als eerste opvangschool voor alle Oekraïense kinderen die in Nuenen,
Gerwen en Nederwetten verblijven. Deze kinderen en ook andere toekomstige nieuwkomers, krijgen in eerste
instantie les in de Taalklas van juffrouw Ria en juffrouw José. Zij volgen daar hun eigen onderwijsprogramma.
Per leerling bekijken we wanneer en bij welke lessen zij aan kunnen sluiten bij andere groepen.
Op dit moment vangen we 6 Oekraïense kinderen op, zij wonen nu nog bij Nederlandse gezinnen in huis.
Wanneer grotere opvanglocaties in Nuenen opengesteld worden is niet bekend. Ook is niet bekend hoeveel
kinderen er uiteindelijk naar de Nuenense scholen zullen gaan.

Markt voor Oekraïne
Op vrijdag 15 april houden de kinderen van de Wentelwiek een markt voor
de kinderen in de Oekraïne. Er wordt door middel van het verkopen van
spulletjes geprobeerd om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Oekraïne.
Denk daarbij aan zelfgemaakt armbandjes, cupcakes, chocomel met
slagroom, kaarten, broodjes knak, een photo-booth met props op foto's mee
te maken en ga zo maar door.
De markt zal bestaan uit échte marktkramen en het zou fantastisch zijn als
iedereen die vrijdag 15 april even tijd heeft, komt kijken en kopen (doneren).
Natuurlijk zijn opa's, oma's, buren, nichtjes, neefjes, ooms, tantes, vriendjes
en vriendinnetjes van harte welkom. Hoe meer bezoekers, hoe meer we
ophalen voor de Oekraïne!

Pasen 2022 op Kindcentrum de Wentelwiek
Dit jaar mogen er weer vieringen plaatsvinden.
Pasen hoort daar natuurlijk bij.
Op donderdag 14 april wordt in alle klassen het Paasverhaal verteld.
We maken gebruik van onze catechese methode “hemel en aarde”.
Op Goede vrijdag, 15 april staat er een gezellige buitenactiviteit gepland.

De instroomgroep viert Pasen samen met Korein en de peuterspeelzaal.
We gaan knutselen, schminken en op zoek naar de paaseieren.
Misschien komt de Paashaas nog wel eventjes op bezoek.Groep 1 t/m 3 viert Pasen in het bos (landgoed de
Gulbergen) bij de allerliefste tante Mieke en oom Ad.
Zij stellen hun tuin wederom ter beschikking alwaar wij op zoek mogen naar goed verstopte paaseieren.
De klassenouders zullen het vervoer regelen.
Daarvoor wordt u als ouder nog benaderd.
Om misschien al iets te kunnen regelen met uw werk of oppas, zijn dit de tijden;
- 09.00 - 09.45 uur groep 1-2a
- 09.45 - 10.30 uur groep 1-2b10.30 - 11.15 uur groep 2-3a
- 11.15 - 12.00 uur groep 2-3b
Als we geluk hebben, zal de Paashaas ook daar verschijnen.
De groepen 4 t/m 8 hebben wat ingewikkelde raadsels op lossen, waarbij ze hun hersens goed moeten laten
kraken. Met de oplossingen verkrijgen ze coördinaten van de paasspeurtocht. Ook daar zal de Paashaas zijn
snuitje om de hoek steken.Mocht uw kind een allergie hebben, dan graag een geschikte traktatie ter vervanging
afgeven bij de groepsleerkracht vòòr woensdag 13 april. De kinderen zonder allergie krijgen elk 5 chocolade
paaseitjes.
We rekenen op stralend weer en dolgelukkige kinderen.

Breinhelden
Beste ouders,
Zoals jullie weten zijn we na de vakantie gestart met breinhelden.
In de speelzaal bij groep 1/2/3 is een ruimteschip geland met daarin de
breinhelden Effi en Furon. Zij gaan deze groepen helpen bij het aanleren
van de breinkrachten. Ondertussen hebben we al kennis gemaakt met
een aantal krachten.
In de midden- en bovenbouw zijn we ook volop bezig geweest met het leren van de krachten.
Doormiddel van spelletjes en korte activiteiten leren we ons brein nog beter gebruiken.
De eerste indruk die we kregen vanuit alle groepen was positief! We gaan onze doorzetkracht gebruiken en we
gaan verder met het leren en het ontwikkelen van onze krachten!

Veilig op Wegles groepen 6/7 en 8
De kinderen van groepen 6/7 en 8 hebben donderdag 10 maart meegedaan aan een Veilig op Wegles. In deze
les werden kinderen bewust gemaakt van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. De kinderen hebben
tijdens de les twee vuistregels geleerd die essentieel zijn om als fietser veilig deel te nemen aan het verkeer.
“Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen en houd minstens drie meter afstand”.
Het project ‘Veilig op Weg’ bestaat uit een theorie- en een praktijkles.
De theorie wordt gegeven aan de hand van een film.
Daarna gaan de kinderen naar buiten waar een vrachtauto
geparkeerd staat. Achter het stuur van een vrachtauto besef je pas
goed hoe belangrijk het is om uit de dode hoek te blijven.

Fietsclinic voor groepen 6/7 en 8
Maandag 14 maart hebben de leerlingen van groepen 6/7 en 8 meegedaan aan een fietsclinic. Op het
schoolplein was een parcours met hindernissen uitgezet en op deze manier werd de leerlingen behendigheid op
de fiets bijgebracht. Het programma bestond naast een theoretische uitleg uit een afwisseling in het oefenen
van individuele vaardigheden en behendigheidsspelen in groepsverband.
D.m.v. spelelementen werd aandacht besteed aan o.a. kijken, bochtentechniek, remmen, positie op de fiets en
veiligheid.

Theoretisch verkeersexamen groep 7
Wat een geweldige prestatie van onze kinderen uit groep 7. Op donderdagochtend 31 maart zaten we allemaal
klaar om 25 ingewikkelde verkeerssituaties te beoordelen. De digitale voorbeeldvragen waren op school en
thuis goed geoefend door de kinderen en dat was al tijdens het examen goed te merken. De vragen werden vrij
soepel beantwoord en na een half uurtje konden we aan alle kinderen het goede nieuws mededelen. Dit jaar
hebben 17 kinderen het examen gemaakt en allemaal zijn we dus klaar voor het praktisch verkeersexamen op
woensdag 13 april. Deze route kunnen kinderen vooraf oefenen, ze weten welke bordjes ze moeten volgen. Een
aantal kinderen kennen de route al bijna van buiten. Aanstaande woensdag 6 april worden alle fietsen
gecontroleerd, want alleen met een deugdelijke fiets kan het praktisch examen worden afgelegd.
Nogmaals complimenten voor de jongens en meisjes van groep 7, deel 1 heeft iedereen behaald, half april volgt
deel 2.

Lentekriebels
De week van 21 tot en met 25 maart stond in het teken van de lentekriebels.
Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou.
Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over
het vragen en geven van toestemming, oftewel consent.
De lessen zijn gericht op het geven van juiste informatie en het aanleren van vaardigheden. Kinderen raken zo
ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te praten. Ze worden zich bewust van
hun eigen én andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.

Nieuws van de GMR
Oproep tot kandidaatstelling oudergeleding GMR schooljaar 2022-2023

Geldrop, 14 maart 2022
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:
Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gehouden. De GMR
is voor komend schooljaar op zoek naar twee enthousiaste ouders/verzorgers die mee willen denken en
praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. Wij roepen geïnteresseerde ouders/verzorgers op om zich
vóór 5 april kandidaat te stellen voor de GMR. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan
zijn er verkiezingen nodig. Berichtgeving hieromtrent volgt op woensdag 6 april 2022.
De GMR: wat doen we?
Iedere school binnen Eenbes heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk
overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting Eenbes Basisonderwijs
heeft daarnaast als overkoepelende organisatie een GMR. In de GMR zijn ouders en medewerkers
gesprekspartner van het College van Bestuur. De GMR spreekt met het bestuur over zaken die alle scholen
of een groot deel van die scholen aangaan. Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan
zijn: het Koersplan, innovatie en kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs en bepaalde
arbeidsvoorwaarden.
Beschikbare plaatsen in de GMR
De GMR heeft 16 zetels (plaatsen) beschikbaar. Acht zetels voor de ouders (de oudergeleding) en acht
zetels voor de medewerkers (de personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar.
M.i.v. een nieuw schooljaar treden elk jaar de leden af die hun zittingstermijn “vol” hebben gemaakt.
Indien gewenst kunnen leden zich na hun termijn herkiesbaar stellen.
Vergaderingen
De GMR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, altijd in de avonduren (wisselende dagen in de week).
Daarnaast worden er jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd (zoals het GMR-event) en vergadert de
GMR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Wie zoeken wij voor de GMR?
Iedere ouder die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil m eepraten over het
onderwijs bij Eenbes is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun mening met
andere willen delen en hun horizon willen verbreden.
Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs of financiën die je ook wel eens
buiten je reguliere baan wilt inzetten, dan is de GMR vast iets voor jou! Voor het GMR werk is geen
specifieke kennis van medezeggenschap vereist. De GMR organiseert jaarlijks trainingen waarin je die
kennis kunt vergaren. Daarnaast geldt uiteraard dat de praktijk de beste leermeester is.
Wij verwachten van GMR-leden dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan actief
deelnemen. Daarnaast zul je deel uitmaken van een commissie naar keuze (bijvoorbeeld organisatie GMR event, Passend Onderwijs, Tevredenheidsonderzoek, Koersplan, Communicatie met de achterban etc.)
Ook is het noodzakelijk dat je tijd kan/wil vrijmaken voor het lezen van de vergaderstukken en de
emailberichten. Ons uiteindelijke doel is immers om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het
onderwijs binnen Eenbes. Ouderleden van de GMR krijgen per schooljaar een vrijwilligersvergoeding van €
50,-.
Kandidaat stellen en verkiezingen
Als je geïnteresseerd bent en lid wilt worden van de GMR nodigen wij jou uit om je kandidaat te stellen.
Dit kun je doen door je vóór 5 april a.s. aan te melden via het emailadres gmr@eenbes.nl onder
vermelding van “kandidaatstelling GMR”. We verzoeken je de vragen die onderaan deze pagina v ermeld
staan te beantwoorden in je mail of dit formulier te downloaden en te versturen naar bovengenoemd e mailadres. Graag ontvangen wij ook een foto en een korte (max. 20 regels) motivatie (dit i.v.m. de
mogelijke verkiezingen).
Als er zich meer dan twee kandidaten aanmelden dan zal door verkiezingen bepaald worden wie als GMR lid mag toetreden. De ouderleden van de MR-en zullen de ouderleden van de GMR dan uit de kandidaten
kiezen. Zijn er precies twee ouders die zich hebben aangemeld, dan vinden er ge en verkiezingen plaats en
kunnen de ouders rechtstreeks toetreden tot de GMR.
Vragen?
Vragen kun je aan de ambtelijk secretaris (AS) van de GMR stellen via het e -mailadres gmr@eenbes.nl.
Mocht je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een email met je telefoonnummer, je wordt z.s.m.
teruggebeld.
Kandidaatstelling GMR (Let op: aanmelden vóór 5 april 2022)
Naam:
Heeft kinderen op (naam school):
Is lid van de MR van deze school ja/nee:
Telefoonnummer:
Email adres:
Motivatie om lid te worden van de GMR (max. 20 regels):
(s.v.p. foto toevoegen)

Nieuws van de OR
Het schoolreisje gaat door!
Op dinsdag 19 april is het zover... het schoolreisje naar de Efteling! De voorbereidingen zijn inmiddels klaar en
we hebben er zin in. Jullie ook?

OMA activiteit
Op 13 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur zal de OMA activiteit van 2022 plaats gaan vinden. B. Oef en Z Oef
hebben vorig jaar samen met de kinderen hun talenten ontplooid in “WentelWiek got talent”. Ze willen deze
talenten nu gaan gebruiken om samen met de kinderen een leuk en geschikt beroep te gaan vinden, want ze
zeggen dat ze nu echt hun leven gaan beteren!!!
We willen dit jaar zoals vanouds een
vossenjacht organiseren met als thema
“beroepen”. We zijn op zoek naar “vossen”
die in de wijk een beroep uitbeelden en een
klein spelletje voor de kinderen begeleiden.
We vragen de leerlingen van groep 8 of zij
daarbij willen helpen. Tijdens de middag zijn
er tevens ouders nodig die een groepje
kinderen willen begeleiden.
Wil je een bijdrage leveren? Meld je aan bij
Bas 06-46442237.
Op de plattegrond kan je terugvinden wat
het gebied is en of je mogelijk (vlak) bij je
huis wilt staan of bijvoorbeeld in het park.
We hopen op een grote opkomst en goed
weer zodat we een gezellige middag hebben
die we gezamenlijk af kunnen sluiten met
een frietje op school!

Nieuwe leden
Volgend schooljaar nemen een aantal ouders afscheid van de OR omdat hun kinderen naar de brugklas gaan! De
tijd op school vliegt voorbij… we zijn daarom op zoek naar nieuwe leden. De werkgroepen zijn voor dit jaar
verdeeld dus de bijdrage is nu alleen maar extra fijn! Wil je een kijkje komen nemen op een van de
vergaderingen? Je bent van harte welkom! De eerstvolgende is op donderdag 19 mei om 20.00 uur.
Groeten van jullie ouderraad.

Rooster verkeersbrigadiers
Maandag 4 apr
Dinsdag 5 apr
Woensdag 6 apr
Donderdag 7 apr
Vrijdag 8 apr

Marijke Koopmanschap
Bas van Loon
Marijke Koopmanschap
Bas van Loon
Jaap Geurts

Gaby Nagelkerke
Natalie Hellings
Natalie Hellings
Gaby Nagelkerke
Sarah Voragen

Mila Damhuis
Mila Damhuis
Mila Damhuis
Mila Damhuis
Mila Damhuis

Maandag 11 apr
Dinsdag 12 apr
Woensdag 13 apr
Donderdag 14 apr
Vrijdag 15 apr

Roel Kuijpers
Simona Radu
Marijke Koopmanschap
Bas van Loon
Jaap Geurts

Marijke Koopmanschap
Fiona Jeeninga
Natalie Hellings
Gaby Nagelkerke
Sarah Voragen

Amber Ernst
Amber Ernst
Amber Ernst
Amber Ernst
Amber Ernst

Fiona Jeeninga
Marijke Koopmanschap
Bas van Loon
Jaap Geurst

Pasen
schoolreis
Natalie Hellings
Gaby Nagelkerke
Sarah Voragen

Ryan van Hertom
Ryan van Hertom
Ryan van Hertom
Ryan van Hertom

Maandag 18 apr
Dinsdag 19 apr
Woensdag 20 apr
Donderdag 21 apr
Vrijdag 22 apr

Nieuws van buiten
Theater voorstelling Pim en Pom
Wie kent ze niet?! Pim de ondeugende en Pom de wijze kat uit de boeken van Fiep Westendorp. De twee
vrienden zijn onafscheidelijk.
We hebben de volgende TIP voor (groot)ouders: Kom op zondag 3 april gezellig met je (klein)kinderen van 2 tot
6 jaar naar deze familievoorstelling in Het Klooster in Nuenen.
Kies uit de voorstelling om 14.30 uur of de voorstelling om 16.00 uur. Kaarten à € 3 voor kinderen en
volwassenen zijn te reserveren via: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten.
Meer over deze theatervoorstelling lees je op deze pagina. Hier kun je ook direct kaarten reserveren. Alvast wat
voorpret? Bekijk hier de trailer!

Musicalgroep Kapsones presenteert: Camping Hoge Noot

