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Agenda
September
zaterdag

1

zondag

2

maandag

3

dinsdag

4

woensdag

5

15.00 – 16.00 uur Verkoop “oude” schoolspullen; Kennismakingsgesprekken
Inloop vanaf 8.15 uur

donderdag 6

Kennismakingsgesprekken

vrijdag

7

12.30 – 13.30 uur Verkoop “oude” schoolspullen

zaterdag

8

zondag

9

maandag

10

dinsdag

11

woensdag

12

donderdag 13
vrijdag

14

zaterdag

15

zondag

16

maandag

17

dinsdag

18

woensdag

19

donderdag 20
vrijdag

21

zaterdag

22

zondag

23

maandag

24

dinsdag

25

woensdag

26

Sportdag groep 3 t/m 5

donderdag 27

Informatieavond groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs

vrijdag

28

Open podium groepen 1/2 van 09.00uur - 10.00 uur en 11.15 uur- 12.15 uur

zaterdag

29

zondag

30

U kunt uzelf nog inschrijven voor de kennismakingsgesprekken.
De lijsten hangen bij de klassen

Schoolontwikkelingen
STUDIEDAG 27 AUGUSTUS
Traditiegetrouw hebben de kinderen in Heeze na de Brabantse dag een vrije dag. Wij hadden die dag een
studiedag.
Het ochtendprogramma bestond uit een introductie van Coöperatief leren. We worden tijdens de
invoering van het traject begeleid door een extern deskundige. Zij heeft ons laten zien wat
coöperatief leren inhoudt.
Coöperatief leren is een gestructureerde manier van samenwerken. Er wordt gewerkt vanuit 7 sleutels:
1. Didactische structuren: dit zijn werkvormen die je in de klas kunt inzetten.
2. Teams: kinderen werken in een groepje van 3 of 4 kinderen. Dit groepje heet een team.
3. Klassenmanagement: alle randvoorwaarden die nodig zijn om tot coöperatief leren te komen.
4. Teambouwers: activiteiten die het groepsgevoel in de teams bevorderen.
5. Klasbouwers: activiteiten die het groepsgevoel in de klas bevorderen.
6. Sociale vaardigheden: tijdens activiteiten ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden.
7. GIPS: iedere activiteit voldoet aan de volgende criteria:
a. Gelijke deelname: iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers.
b. Individuele aansprakelijkheid: iedereen is individueel in staat om het antwoord toe te lichten.
c. Positieve wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht uit te
kunnen voeren.
d. Simultane (inter)actie: Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats.
In de middag kreeg het ontwikkelteam ICT kreeg een scholing vanuit Gynzy. Gynzy heeft software ontwikkeld,
waarmee je de opdrachten van rekenen en spelling digitaal kunt verwerken. De komende weken zullen we gaan
experimenteren met de mogelijkheden. Het kan dus voorkomen dat er bladzijden in het werkboek of schrift niet
gemaakt zijn, omdat deze oefeningen digitaal gemaakt zijn.

Mededelingen
RECTIFICATIE
In de schoolgids is per abuis een fout geslopen. Er staat dat de meivakantie op 27 april 2019 begint, dit moet
echter 22 april zijn. In de jaarkalender staat de meivakantie wel juist aangegeven.
Onze excuses voor het ongemak.
OVERVOLLE FIETSENSTALLING
Zoals u wellicht gezien hebt is de fietsenstalling overvol. We willen ouders die dicht bij
school wonen dringend verzoeken hun kind te voet naar school te laten komen.
VERKOOP “OUDE” SCHOOLSPULLEN
Wij hebben de school opgeruimd! Hierbij zijn we spullen tegengekomen die weg konden, maar er zaten ook
spullen bij die nog een tweede kans verdienen. Maandag 3 september van 15.00 – 16.00 uur en vrijdag 7
september van 12.30 – 13.30 uur houden we uitverkoop. Kom gerust even kijken of er iets voor je bij zit. De
opbrengst steken we in materialen voor het schoolplein.
Op bovenstaande momenten worden ook de gevonden voorwerpen uitgestald. Wat na vrijdag 7 september niet
opgehaald is gaat weg.

VERLOFAANVRAGEN
Regelmatig krijgen we op school vragen om verlof buiten de vakanties te verlenen. Hieronder voor u op een
rijtje wat hierover de afspraken zijn.
 Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. De aanvraagformulieren zijn
verkrijgbaar bij de bij de conciërge en te vinden op onze website.
U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.
 Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel
vooraf bespreken met ons.
 Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen.
Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke
omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen.
 Vakantieverlof wordt alleen gegeven wanneer het vanwege het beroep van één van de ouders niet
mogelijk is om tijdens één van de schoolvakanties op reis te gaan. Indien dit op u van toepassing is, kan
eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor hoogstens 10 aaneengesloten
schooldagen; uw aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring, waaruit de noodzakelijkheid
blijkt.
o Extra vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie.
o Deze dagen mogen niet grenzen aan één van de schoolvakanties.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen
schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.
Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen
op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.
LERARENTEKORT EN VERVANGING
Zoals u wellicht al vanuit de media hebt meegekregen, is er in Nederland een groot tekort aan leerkrachten. Ook
in onze regio is het lerarentekort echt voelbaar. We zijn dan ook blij dat we het schooljaar zijn kunnen starten
met voor alle groepen één of twee leerkrachten.
In het geval dat er een leerkracht ziek is, wordt er vanuit de vervangerspool van Eenbes Basisonderwijs gezorgd
voor een vervanger. Mocht er in de vervangerspool geen vervanging beschikbaar zijn, wat vorig schooljaar al
verschillende keren is voorgevallen dan moet het anders opgelost worden.
In Heeze hebben we hierover met de Eenbes basisscholen het volgende afgesproken:
1. We gaan op zoek naar een interne oplossing. Dit kan betekenen dat een intern personeelslid dat
beschikbaar is voor vervanging de groep overneemt of dat een personeelslid andere geplande taken op dat
moment niet uitvoert, maar voor de klas gaat. Dit betekent dat andere belangrijke werkzaamheden van
deze personeelsleden (directie, IB of ondersteuners) blijven liggen. Vandaar ook dat deze oplossing maar
incidenteel ingezet zal gaan worden.
2. Als er ook op deze manier niemand beschikbaar is, dan wordt de groep gesplitst en over de andere
groepen verdeeld.
3. We proberen het te allen tijde te voorkomen, maar het kan gebeuren dat een groep, na vooraf
informeren van de ouders, na een dag gesplitst geweest te zijn naar huis gestuurd wordt. We hopen dat we
die laatste mogelijkheid kunnen voorkomen. Het zal niet aan onze leerkrachten liggen. Zij gaan voor het
onderwijs aan uw kind(eren). Maar wij willen graag transparant naar u zijn over de ontstane situatie en onze
maatregelen. We hopen op uw medewerking en uw begrip. We houden u via de mail op de hoogte over de
vervanging in de groep van uw kind.

TIJDELIJKE WIJZIGING PERSONEEL
Wegens omstandigheden is onze administratieve kracht Joke voorlopig niet aanwezig.
Marlies zal haar taken overnemen. Dat houdt in dat Marlies op maandag ochtend,
dinsdag ochtend en donderdag ochtend bij ons op school is voor de administratieve taken
en de tussen schoolse opvang. Op woensdag ochtend en vrijdag ochtend zal Marlies de
taken van Joke overnemen op Eenbes basisschool Merlebos.
De conciërgetaken zullen overgenomen worden door Stijn van Erp. Stijn is de conciërge
van Eenbes basisschool Vijfblad in Geldrop. Hij zal op maandag middag, woensdag en
vrijdag ochtend bij ons op school aanwezig zijn.
OPEN PODIUM
Vrijdag 28 september houden de leerlingen van de groepen 1/2A en 1/2B hun open podium. Papa’s, mama’s,
opa’s, oma’s, de oppas enz. zijn van harte welkom om te komen kijken. Jongere broertjes en zusjes kunnen
helaas niet mee komen.
VERKEER DOE JE SAMEN
Optrekken, bijsturen, aankijken, hand opsteken, afremmen, uitwijken: deelnemen aan het verkeer is bij uitstek
een sociale bezigheid. Je bent voortdurend bezig om te reageren op wat anderen doen. Door een beetje te
geven en te nemen verloopt het verkeer soepeler dan wanneer iedereen op z’n strepen gaat staan.
Een geoefende verkeersdeelnemer merkt aan kleine signalen of een ander hem of haar gezien heeft, voorrang
geeft of door zal rijden. Kinderen moeten dat allemaal nog leren. U kunt uw kind daarbij helpen door regelmatig
samen op pad te gaan en consequent het goede voorbeeld te geven.
Praat onderweg over wat er gebeurt en vertel waarom u iets wel of niet doet. Benoem lastige situaties en leg uit
hoe je daarmee kunt omgaan. U kunt ook samen gaan kijken bij een druk kruispunt: wat gebeurt er allemaal en
hoe reageren verkeersdeelnemers op elkaar?
Nog een paar aandachtspunten om aan uw kind mee te geven:
1. Kijk altijd uit, ook als je groen licht hebt, ook als je voorrang hebt.
2. Blijf op het verkeer letten terwijl je oversteekt.
3. Kijk om je heen voordat je op de fiets stapt.
4. Kijk andere weggebruikers aan.
5. Laat zien wat je van plan bent door je hand uit te steken.

Nieuws vanuit
TSO KUMARI
We zijn het schooljaar weer gezellig begonnen. Het was even puzzelen welke groep in welke ruimte moest gaan
eten, in verband met de aantallen en de beschikbare plaatsen. De kleuters eten in het werk lokaal van groep 8,
de kinderen uit de groepen 3,4 en 7 eten boven op het info. De leerlingen van groep 7 hebben hier een aparte
tafel waar zij gezellig bij elkaar kunnen zitten. De kinderen van de groepen 5, 6 en 8 eten in de aula. In de
volgende Nieuwsbrief zullen wij foto’s plaatsen van het TSO-team en daarbij vermelden, wie op welke dag werkt
en bij welke groep.
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