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AGENDA
10 september Vergadering OV
12 september Vergadering MR
12 september D e Info 2
18 september Prinsjesdag
26 september Algemene informatieavond

26 september De info 3
3 oktober Start Kinderboekenweek
4 oktober Dierendag
5 oktober de Dag van de leerkracht
10 oktober De Info 4

VERJAARDAGEN
23 augustus
27 augustus
27 augustus
31 augustus
7 september
11 september
11 september

Hidde Boekema
Lisa Schoonings
Timo van Waardenburg
Rens de Vries
Rive Dekkers
Isa van Deursen
Finnan van de Ven

SCHOOLINFORMATIE

Groep 5 - 6
Groep 1 - 2
Groep 3 - 4
Groep 3 - 4
Groep 3 - 4
Groep 3 - 4
Groep 3 – 4

Welkomstwoord
Dag allemaal,
Inmiddels zijn we alweer ruim een week aan de slag…
Ik zie blije leerlingen de school binnen lopen ‘s ochtends, bij
het buitenspelen en als ik zo de klassen in kijk! 
Bijzonder vind ik altijd dat de kinderen weer zo snel in het
‘gewone’ ritme zitten.
Het starten met het continurooster is nagenoeg vlekkeloos
verlopen! Wij zien dat de meeste leerlingen het gezamenlijk
eten in de klas ook leuk en gezellig vinden. Kijk nog even
goed naar de afspraken rondom het continurooster in deze
info.
Ikzelf heb de eerste week als zeer prettig ervaren. Ik voel me erg welkom in Aarle-Rixtel! Een warm
welkom door jullie als ouders/verzorgers, de leerlingen en het team. Bedankt daarvoor.
Mijn deur staat open voor een kennismaking, vragen of gewoon een praatje… Voel je vrij om binnen
te lopen.
Het team van De Heindert is er klaar voor om er samen met de leerlingen en ouders/verzorgers een
fantastisch mooi jaar van te maken!
Judith Sonnemans

Afspraken rondom het continurooster
We hebben al een kleine verandering betreffende de afspraken rondom het continurooster. In de
schoolgids staat vermeld dat de kinderen om 8.20 uur naar binnen mogen. Dit is veranderd: De
nieuwe binnenkomtijd wordt 8.25 uur.
Voor drinken wordt gezorgd en we houden rekening met kinderen die een koemelkallergie hebben.

Pauze
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 14.45 uur klaar met de lessen en mogen ze
naar huis. De leerkrachten hebben dan een pauze van 14.45 – 15.00 uur. Wilt u een van ons spreken,
graag na deze pauze.

Gymtijden
Dit zijn de gymtijden voor dit schooljaar:
dinsdag: 10.30 - 11.15 uur Groep 7/8
dinsdag: 11.15 - 12.00 uur Groep 3/4
dinsdag: 12.45 - 13.30 uur Groep 5/6
vrijdag: 09.30 - 10.15 uur Groep 7/8
vrijdag: 10.30 - 11.15 uur Groep 3/4

vrijdag: 11.15 - 12.00 uur Groep 5/6

Verkeerd e-mailadres
In de schoolgids staat bij juffrouw Monique een verkeerd e-mailadres. Het juiste e-mailadres moet
zijn: monique.teepen@eenbes.nl

Werkwijze groep 7-8
Inmiddels zijn we alweer 1,5 week op school en vinden we het prettig om u te informeren over de
werkwijze van groep 7-8 dit jaar. We hebben een fijne start gemaakt met de groep. We besteden de
eerste weken veel aandacht aan groepsvorming en aan het maken van afspraken, zodat de we een
prettige en veilige sfeer kunnen waarborgen. We gaan er een mooi jaar van maken!
Hieronder nog een keer het rooster:
Ma: juf Myrna en juf Linda
Di: juf Myrna
Wo: juf Linda en juf Myrna
Do: juf Linda
Vr: juf Linda
Op maandag en woensdag zullen we de groepen regelmatig splitsen,
zodat we veel effectieve instructie kunnen bieden. Hierdoor hebben
we extra aandacht voor ieder kind.
Tip: Als u ons mailt, denk er dan aan om de mail naar ons beiden te sturen.
myrna.vandenheuvel@eenbes.nl
linda.vanamelsfoort@eenbes.nl

I-coach
Eenbes basisonderwijs staat niet stil en is in ontwikkeling om een meer onderwijskundige en
coachende taak m.b.t. ICT te creëren binnen de scholen. Komend jaar starten er binnen de Eenbes icoaches die gaan zorgen voor het doelmatig en toekomstgericht inzetten van ICT in het onderwijs op
alle scholen binnen de Eenbes. Linda zal deze rol, onder andere voor onze school, gaan vervullen op
dinsdag en vrijdagmiddag.

Medezeggenschapsraad De Heindert
Na jaren inzet en meedenken, neemt Dennis Sanders afscheid van onze MR. Wij danken hem voor
zijn enorme inzet en betrokkenheid. Zijn plaats wordt ingenomen door Bart de Vries. Hieronder stelt
hij zich aan u voor.
Kandidaatstelling MR De Heindert
Bart de Vries
Mijn naam is Bart de Vries, 40 jaar en ik woon samen met Linda en onze kinderen Rens en Maud op
De Beekse Akkers, net over de brug in Beek en Donk. In 2016 is Rens op De Heindert gestart, Maud
kijkt er nu al naar uit om aan het eind van komend schooljaar te volgen. Ik werk bij Kuhn Geldrop BV
waar ik me als Product- en Marketing Manager, samen met mijn team, bezighoud met nieuwe
landbouwmachines tegen een juiste prijs, uitvoering en tijd op de wereldwijde markt te zetten.
Hierbij gaat het voornamelijk om ronde balenpersen, maaiers en wikkelaars die in Geldrop gebouwd
worden. Ik heb Agrotechniek en management gestudeerd aan de Stoas in Dronten en beschik over
een tweedegraads lesbevoegdheid.

Als aankomend MR lid wil ik me de komende jaren graag actief betrekken bij het wel en wee van
onze mooie basisschool. Als vertegenwoordiger van alle ouders, wil ik graag meedenken over
onderwijsgerichte ontwikkelingen, het beleid, de toekomst en hoe we ons kunnen blijven
verbeteren. De periode op De Heindert moet voor de kinderen, maar zeker ook voor hun ouders
prettig zijn. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.
De MR bestaat uit de volgende leden:
-

De oudergeleding Anke Kuijpers en Bart de Vries.
De personeelsgeleding Chava van der Zanden en Toke Berkers

Oudervereniging
De oudervereniging heeft een nieuwe penningmeester. Linda Jansen (moeder van Rens de Vries)
heeft het stokje overgenomen van Wendy Vlamings.

OVERIGE INFORMATIE

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind
Woensdag 5 september 2018 start De Zorgboog Cursussen & Diensten met een nieuwe reeks van de
cursus Waarde(n)vol communiceren met je kind.
In deze interactieve cursus krijg je handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te
kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het communiceren met je kind
uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten
oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich er aan houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem een kijkje op de website van de Zorgboog voor
meer informatie over deze cursus.
Cursusdata, kosten en aanmelden
Waardenvol communiceren start op donderdag 5 september 2018 om 20:00 uur in Helmond en
bestaat uit 5 lessen van 2 uur. (5, 12, 19, 26 september en 3 oktober 2018).
Woon je in Helmond? Inwoners van de gemeente Helmond krijgen in verband met subsidie korting op
de cursus. Zij betalen € 40 per persoon. Woon je niet uit Helmond, maar ben je wel lid van
Zorgboogextra, dan betaal je € 127. Ben je geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 140.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van de Zorgboog:
aanmeldformulier waardenvol communiceren met kinderen

Mindfulness voor jonge ouders
Waar vind jij de rust binnen je jonge gezin? Momenten van inspanning vragen om momenten
van ontspanning.
Maar wanneer en hoe?
Beter luisteren naar je lichaam

In deze cursus leer je de rust bij jezelf te vinden. Door beter naar jezelf en je lichaam te leren
luisteren. Om zo bewuster met jezelf en je omgeving om te gaan. Wat resulteert in een positieve
sfeer en een gelukkig gevoel.
Cursusdata, kosten een aanmelden
De cursus start op donderdag 6 september 2018 om 20:00 uur in Helmond en bestaat uit vijf lessen
van 1,5 uur. (13, 20, 27 september en 4 oktober 2018).
De kosten bedragen € 99,- voor leden van Zorgboogextra. Als je geen lid bent betaal je € 110,-.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van de Zorgboog:
Aanmeldformulier Mindfulness voor jonge ouders

Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen of Mindfulness voor
jonge ouders informatie kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch
contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Toneelspelen is altijd spannend. Je gebruikt je fantasie om allerlei gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een heleboel. In de
acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te
presenteren en je fantasie worden verbreed.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 5 september op
woensdagen en donderdagen gegeven.
“Ik heb meer dan alleen toneelspelen geleerd; dankzij de toneellessen in het Annatheater kan ik beter
voor een groep spreken, heb ik meer controle over mijn lichaam en kan ik mijn emoties beter laten
zien” (Emma)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.

www.annatheater.nl
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