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Schooljaar 2020-2021
De lente is begonnen! De vogeltjes fluiten, bomen staan in bloei en de zon voelt al
lekker warm aan, daar worden we vrolijk van! Ondanks dat we nog steeds te maken
hebben met corona en de maatregelen, kunnen we toch uitkijken naar positieve
momenten als het Paasweekend, de sponsorloop en de meivakantie! Hierover kunt u
alles lezen in deze nieuwsbrief.

Donderdag 29 april 2021 is de laatste werkdag van juf Desirée op De Rots. We
willen haar ontzettend bedanken voor al haar inzet, betrokkenheid en nog veel
meer!
We gaan haar ontzettend missen.
Namens het hele team van kindcentrum De Rots, wensen we Desirée heel veel geluk in de toekomst!

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben juf Liesbeth Slegers en ben sinds kort werkzaam bij de kleuters als leraar ondersteuner.
Velen van jullie kennen mij al. Ik ben namelijk al heel wat jaartjes werkzaam op de Rots. De
voorgaande jaren ben ik wat meer in de hogere groepen geweest dus voor veel nieuwe ouders ben ik
waarschijnlijk een nieuw gezicht.
Op maandag zal ik aanwezig zijn bij meester Sjef in groep 1-2 a en op
dinsdag en woensdag in groep 1-2b bij juf Ingrid en Juf Valentine.
Deze dagen werk ik met heel veel plezier in de kleutergroepen en mag je me
ook altijd aanspreken voor vragen of een gezellig gesprekje.
Ik heb het enorm naar mijn zin bij de kleuters en word blij als ik die vrolijke
snoetjes zie.
Nog wat informatie over mijzelf.
Ik ben 34 jaar woon in Heeze en werk al 13 jaar in het onderwijs.
In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn gezinnetje. Ik ben
getrouwd, heb een dochter van 10 en een zoon van 8. We hebben
twee trouwe viervoeters waar we veel tijd mee in de bossen doorbrengen.
Hopelijk komt er de komende tijd wat ruimte om wat meer met elkaar in contact te komen.
Veel groetjes,
Juf Liesbeth
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Jarige Jetjes en Jobjes t/m 8 jun
9
10
12
15
15
16
19
21
21
21
28

april
Inaya (groep 4)
Esey (groep 6)
Veerle (groep 1-2 b)
Lisa (groep 7)
Gaby (groep 1-2 a)
Stavros (groep 1/2 b)
Lowys (groep 4)
Mariam (groep 1/2 b)
Santiago (groep 7)
Cristian (groep 5)
Jayden (groep 6)

2
5
6
6
11
12
15
17
18
20
21
23
28
31
31

mei
Anouk (groep 3)
Rayden (groep 4 )
Quirijn (groep 6)
Ilana (groep 6)
Azra (groep 1/2 b)
Jelle (groep 6)
Mayra (groep 7)
Patricia (groep 3)
Yousri (groep 8)
Mathijs (groep 1/2 a)
Max (groep 4)
Amara (groep 5)
Mitchell (groep 7)
Lena (groep 5)
Tahsin (groep 1/2 a)

1
2
4

juni
Mohamad (groep 8)
Hainball (groep 1/2 b)
Yonis (groep 3)

Welkom op school
We heten Emilia, Evelina, Lizzy, Hajar, Noor, Eysan en Aali van harte welkom bij ons op school! We wensen deze
kinderen én hun ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zullen
voelen!

Belangrijke data t/m 8 juni
april
vrijdag 2
zondag 4
maandag 5
vrijdag 9
dinsdag 13
dinsdag 20
vrijdag 23
dinsdag 27
mei
maandag 3 mei –
vrijdag 14 mei
dinsdag 4
woensdag 5
zondag 9

Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag - vrij
dag van de conciërge
begin Ramadan
Eindtoets groep 8
20.00 MR-vergadering
Koningsspelen - aangepast aan corona
Koningsdag - vrij

Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
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mei
dinsdag 11
woensdag 12
donderdag 13
zondag 23
maandag 24
dinsdag 25

einde Ramadan
Suikerfeest
Hemelvaartsdag
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag – vrij
schoolfotograaf

juni
woensdag 2
dinsdag 8

20.00 MR-vergadering
nieuwsbrief

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden april en mei zijn dat:
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Sponsorloop 2 april
Vrijdag 2 april 2021 organiseren wij een sponsorloop op school. Wij willen ons schoolplein groener en
uitdagender maken en hopen dit mede door deze sponsorloop mogelijk te kunnen maken. In 15 minuten gaan
de kinderen zo veel mogelijk rondjes rennen om de school heen. De kinderen zijn de afgelopen periode op zoek
geweest naar sponsors voor elk rondje dat zij gaan lopen, zodat elk rondje geld op gaat leveren. Wilt u uw kind
vanaf de zijlaan aanmoedigen tijdens de sponsorloop? Dat kan, mits de 1,5 meter afstand tot anderen in acht
genomen kan worden. De planning van de groepen is als volgt:
08.40 – 08.55
09.00 – 09:15
09:20 – 09.35
09.40 – 09.55
10:20 – 10:35
10:40 – 10:55
11:00 – 11:15

Groep 8
Groep 6
Groep 7
Groep 5
Groep 4
Groep 3
Groep 1/2a en 1/2b (zij
lopen gezamenlijk één
rondje)

Wij zijn erg benieuwd hoeveel er opgehaald gaat worden. Wij wensen alle kinderen heel veel succes en plezier!

Nationale Voorleeswedstrijd
De acht Brabantse finalisten, van groep 7-8, van de provinciale
Voorleeswedstrijd zijn bekend.
Royenna won op zaterdag 27 maart haar halve finale onder toeziend oog van
supporters en juryleden.
🥳 GEFELICITEERD Royenna🥳 je hebt het super goed gedaan!
De volgende stap is de provinciale finale.
Royenna strijdt op 14 april tegen de 7 andere kandidaten, hier wordt beslist
wie Brabant mag vertegenwoordigen in de finale van de Nationale
Voorleeswedstrijd. De landelijke finale is op 26 mei in Utrecht.
De winnaar mag zich dan een jaar lang de beste voorlezer van Nederland
noemen.
Heel veel succes Royenna op 14 april!

4

Telefoonnummers in Parnassys
Regelmatig komt het voor dat de telefoonnummer in Parnassys niet kloppen. Zou u dit willen checken en zo
nodig aan willen passen? Alvast bedankt!
Ga naar:
https://inloggen.parnassys.net/idp/

Als u uw wachtwoord bent vergeten, klik dan onderaan op "hulp bij inlogproblemen"
1. Klik dan op Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
2. Vul e-mailadres of gebruikersnaam in.
3. Klik op Bevestigen.

Koningsspelen 2021
20

De Koningsspelen staan al weer bijna voor de deur. Aangezien het niet wenselijk is om op 1 locatie samen te
komen en groots uit te pakken, gaan we aan een andere superleuke activiteit deelnemen, bedacht door Leef.
Namelijk een escape room: De kroon van de koning!!!
‘’De kroon van Koning Willem-Alexander is gestolen, om de kroon terug te vinden hebben we jullie hulp nodig!’’
De kinderen gaan tijdens de week van de Koningsspelen aan de slag met een escape room. Ze gaan dagelijks
(ma t/m do) een opdracht uitvoeren van ongeveer 15 minuten. Wanneer de opdracht behaald wordt,
ontvangen de kinderen één hint. Na vier dagen hebben zij dus vier hints weten te behalen. Op vrijdag is de
afsluiting van de Koningsspelen. Er is een ochtend vullend programma met sportieve activiteiten. Uiteindelijk
wordt deze dag het mysterie van de kroon opgelost met behulp van de eerder behaalde hints.
Wij hebben er zin in!
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Schoolfotograaf 25 mei
Het staat niet vermeld op de schoolkalender, maar dit schooljaar komt de schoolfotograaf op dinsdag 25 mei
om alle kinderen mooi op de foto te zetten!

Afscheid juf Desirée
Geachte ouders/verzorgers, beste kinderen van kindcentrum De Rots,
Op 19 augustus 2002 begon ik aan mijn reis als leerkracht in het primair onderwijs. Op basisschool de Bron in
Geldrop was ik welkom. Op de eerste schooldag kreeg ik meteen mijn vuurdoop om tijdens de opening van het
schooljaar het bijbel verhaal te vertellen. Aan de beurt was het verhaal over Naomi en Ruth. Twee vrouwen die
elkaar tegenkwamen en op reis gingen een toekomst tegemoet waarvan ze niet wisten wat die zou brengen. Zo
is het mij ook vergaan. In de 10 jaar dat ik op de Bron gewerkt heb mocht ik aan kleuters en groep 7 lesgeven. In
2012 was de fusie rond tussen De Bron en ’t Anker en zag de Branding het levenslicht. Het kostte tijd en energie
om van 2 verschillende scholen een nieuwe school te maken. Inmiddels was de bouw voor een heel nieuw
schoolgebouw gestart. Wat was dat prachtig om in een gloednieuw gebouw les te geven. Wederom was ik te
vinden bij de kleuters daar ben ik mijn reis begonnen en voel ik me thuis. De laatste weken woon ik volgens een
kleuter “boven” en ondersteun ik in groep 8 waar een groot aantal kinderen mij ook als juf bij de kleuters heeft
gehad. Afgelopen mei hebben mijn man en ik het besluit genomen, om na 40 jaar, Brabant te verlaten. Onze
kinderen wonen hier niet meer en met de komst van kleinkinderen is de
reisafstand behoorlijk groot. Inmiddels is ons huis verkocht, een tijdelijke
woning geregeld en als alles goed gaat kunnen we in augustus ons huis in
Lelystad betrekken. Op donderdag 29 april is het mijn laatste werkdag op De
Rots. Na de meivakantie ga ik in Lelystad lesgeven en gaat mijn reis verder in
een voor mij onbekend stukje Nederland. Ik wens u allen het allerbeste.
Mocht u me persoonlijk gedag willen zeggen dan kunt u een mailtje naar mij
sturen met een voorkeursdatum en kom ik na schooltijd naar het plein.
Hartelijke groeten juf Desirée Huisman – van Keulen

Ik geef de pen door aan…….
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben juffrouw Valentine, 29 jaar en ik woon in Lieshout met mijn man en onze twee kinderen.
Ik ben werkzaam vanuit de vervangerspool binnen stichting de Eenbes.
Sommigen zullen mij misschien nog kennen van vorig schooljaar. Toen ben ik ook langere tijd werkzaam
geweest op de Rots bij het groepje instroomkinderen op de vrijdagen.
En sinds een aantal weken ben ik werkzaam op maandag en dinsdag in groep 1/2 b.
Ik vind het leuk om kinderen verantwoord op weg te helpen in hun ontwikkeling en ze te begeleiden en helpen
daar waar nodig is. Ik krijg heel veel voldoening door kinderen te stimuleren en ze een veilige leer en leef
omgeving te kunnen bieden.
Wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
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Luizen
In verband met Corona vindt er tijdelijk geen luizencontrole plaats op school. Daarom vragen we u om
regelmatig zelf de haren van uw kind te controleren op luizen. Hoe u dit het beste kunt doen leest u op
https://www.rivm.nl/hoofdluis of zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Rots Got Talent & optredens
Helaas mogen bij De Rots Got Talent en de optredens (zie schoolkalender) geen ouders aanwezig zijn i.v.m.
corona.

Wist u dat…….
-

-

Wim Klaassen afgelopen week op onze school was om afscheid te nemen. Per 1 april vertrekt Wim Klaassen
als bestuurder van De Eenbes.
Juf Desirée een kleuter tegenkwam die haar een paar keer had meegemaakt in de klas toen ze net vier was,
en haar daarna niet meer had gezien omdat juf Desirée naar groep 8 ging.
Na de lockdown kwamen ze elkaar weer tegen op het schoolplein.
"Juf , je woont nu boven hè!" kreeg ze te horen. Hoe leuk dat kinderen denken dat juf Desirée nu op de
boven verdieping woont!
meester Thijs gestart is met zijn stage in groep 4.
de kinderen van groep 4 super mooi kunnen schrijven met vulpen!
alle kinderen van groep 4 en 5 een lapbook maken in de vorm van een berg over het Da-Vinci thema
‘schatten van de aarde’ ! Reuze interessant!
in groep 6 de leerlingen 1x in de maand een work-out doen waar ze allemaal erg naar uitkijken.
er veel leerlingen graag voetballen op het schoolplein of het veld achter school.
vorige week de week van het geld het was, een aantal klassen hebben activiteiten gedaan die hierbij
aansluiten.
in groep 4, 5 en 6 de breinkrachten geoefend worden met behulp van het programma breinhelden, hierbij
versterken de leerlingen hun executieve functies.
de Cito-toetsen er weer (bijna) op zitten.
de leerlingen van groep 4 en 5 geleerd hebben hoe een vulkaan werkt. Juf Thessa heeft er eentje gemaakt
die ook uit kon barsten.
groep 8 op dinsdag 30 maart de proefversie van de eindtoets heeft gemaakt?
op 20 april de GGD een online ouderavond organiseert over de relationele-seksuele opvoeding? Zie de
bijlage van deze nieuwbrief.
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