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Beste ouders,
Vorige week hadden we het eerste ouderpanel van dit schooljaar. Zowel daar als via de OR hoorde
ik zorgen over de verkeersveiligheid bij het naar huis gaan. Het gaat met name om de twee hekjes
waar kinderen doorheen glippen. Als ze de weg op schieten tussen wachtende ouders door, gaat
het misschien een keer mis.
Ja er wordt soms echt te hard gereden. Dit hebben we ook met de burgemeester besproken tijdens
de leerlingenraad. Wat wij zelf heel simpel kunnen veranderen, is op het plein wachten zodat de
twee uitgangen vrij en overzichtelijk blijven. Ik ga kijken of we bordjes kunnen plaatsen bij de
hekken om u eraan te herinneren. Herinner elkaar er ook gerust aan. We willen er toch samen álles
aan doen om de veiligheid voor onze kinderen zo groot mogelijk te maken?
Parkeren op de stoep is overigens niet toegestaan. Hierop zal de komende periode door Boa’s
gecontroleerd worden, ook dit bevordert de veiligheid rondom onze school.
Een ander onderwerp dat bij het ouderpanel aan bod kwam was het ouderportaal van Parnassys.
Volgens ons als school een prachtig middel om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen.
Volgens de aanwezige ouders werd er nog niet altijd gebruik van gemaakt. We nodigen u toch uit
om weer eens een kijkje te nemen op het ouderportaal via de link: https://ouders.parnassys.net
Bij inlogproblemen kunt u een mail sturen naar michelle.bosmans@skoh-haaren.nl
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt
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Studiedag, de kinderen zijn vrij!

Siem uit groep 3-4 jarig
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Cadans Primair
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Kersttocht Udenhout

Julia uit groep 4-5 jarig

School start weer

Ingekomen post
Aan alle leerlingen (en ouders) van de Basisscholen in
Berkel Enschot, Udenhout Biezenmortel
Beste leerlingen (en ouders),
Sinds het jaar 2001 wordt ieder jaar in één van de dorpen, die
horen bij de Johannes XXIII parochie, een kersttocht
georganiseerd.
Dit jaar vindt de kersttocht plaats in UDENHOUT, op ZATERDAG
15 DECEMBER 2018.
Tijdens de Kersttocht wordt het kerstverhaal door mensen nagespeeld, gezongen of op een andere
manier uitgebeeld. De straten en huizen zijn verlicht met kerstversiering.
Op verschillende plaatsen langs de route staat een koor of een orkest die kerstliedjes spelen.
Als je de liedjes kent, mag je natuurlijk zo hard mogelijk meezingen.

Jozef en Maria met hun ezeltje kun je in de tocht tegenkomen. Maar ook de 3 koningen met hun
kameel. Er zijn engelen waar je een kerstwens kunt schrijven. Ook is er een groot kampvuur waar
je je lekker aan kunt warmen. Misschien is het wel leuk als ze zelf verkleed komt als engel, herder
of koning of een ander kerstfiguur. Of heb je thuis nog een lampion, dan mag je die ook
meebrengen.
Voor de kinderen is er een puzzel speurtocht. Door het vinden van alle letters ontstaat er een
kerstspreuk/kerstwens. Zorg dus dat je een pen bij je hebt. De oplossing van deze puzzel kun je
inleveren bij de laatste tent in de tocht.
De tocht start vanaf 16.30 uur tot 18.00 uur, is ongeveer 2 km lang en begint bij de St.
Lambertuskerk, Slimstraat te Udenhout.
We hopen dat je, samen met je ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere familie, naar
de kersttocht komt. En natuurlijk mag de juf en/of meester ook komen.
Samen gaan we er dan een prachtige tocht van maken.
Tot zaterdag 15 december 2018 in Udenhout.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Elshof
hankelco@gmail.com 013-5332749
Dorothe Bastiaansen
d.bastiaansen@live.nl 013-5113819
Stuurgroep Kersttocht Berkel - Enschot - Udenhout – Biezenmortel november 2018

