Broekelingstraat 2
5735 HC Aarle-Rixtel
T 0492 381876
E brukelum@eenbes.nl

Schoolstraat 1
5735 CG Aarle-Rixtel
0492 381214
E directieheindert@eenbes.nl

woensdag 1 juli 2020

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
6 juli Spelletjesmiddag
7 juli Juffendag
8 juli hoedjes- en petjesdag

8 juli laatste schooldag groep 8, uitzwaaien om 12.15 uur
9 juli Doorschuifochtend 9.30-10.30
10 juli Laatste schooldag, begin zomervakantie

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Wat is dit schooljaar snel gegaan. Kinderen en leerkrachten hebben dit schooljaar weer hard gewerkt.
De afgelopen periode is bijzonder geweest, want de Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we een aantal
activiteiten hebben moeten aanpassen of annuleren en dat was jammer.
We hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt naar de fusie per 1 augustus
2020 als Kindcentrum Breinplein en we zullen het schooljaar feestelijk openen op de eerste schooldag 24 augustus. U krijgt
hier nog bericht over aan het einde van de zomervakantie.
Er komt een nieuwe website: www.kindcentrumbreinplein.nl
Het nieuwe emailadres is: kindcentrumbreinplein@eenbes.nl
Het nieuwe logo:

Juf Judith
Ik dank jullie allemaal hartelijk voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat jullie mij de afgelopen 2 jaar hebben
gegeven. Ik kijk met veel passie en plezier terug op de tijd in Aarle-Rixtel. Een paar jaar waarin er veel werk is verzet door
de leerlingen, het team en de directie, met als prachtige resultaat Kindcentrum Breinplein Aarle-Rixtel.
Na 1 augustus ben ik niet meer als directeur betrokken bij de school. Ik laat de school met veel vertrouwen achter bij
Barbara Hoens.
Ik wens jullie, samen met jullie kind(eren) een mooie toekomst toe en wellicht komen we elkaar nog eens ergens tegen!
Met hartelijke groet, Judith Sonnemans
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Schema groepsbezetting
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De groepen 1/2 zullen starten met ieder 20 leerlingen. In de loop van het schooljaar zullen er nog ongeveer 16
leerlingen instromen.
Juf Myrthe heeft zwangerschapsverlof tot medio november 2020 en zal daarna op donderdag en vrijdag gaan
werken in groep 1/2 A
Juf Toke heeft tijdelijk van dagen gewisseld, zodat juf Elly maandag en dinsdag in de kleutergroep werkt, zij werkt
ook in groep 4.
Juf Inge heeft een nieuwe baan gevonden binnen een school van de Eenbes, zij stond gepland in groep 1/2 ter
vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Myrthe. We Wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe school
en danken haar voor haar inzet op de Heindert
Juf Marjon heeft een fijne tijd gehad in groep 5/6 op de Heindert. Ze zal na de zomervakantie gaan werken in de
vervangerspool, dus wie weet zien we haar nog wel eens terug voor een vervanging. Ook dank voor haar inzet de
afgelopen periode.

Programma laatste schoolweek
Programma laatste schoolweek
Maandag 6 juli: in de middag gezellige gezelschapsspellen.
Kinderen mogen zelf een spelletje meenemen. Zorg dat er een naam op staat zodat het met de rechtmatige eigenaar weer
mee naar huis gaat.
Dinsdag 7 juli: Juffendag. We doen buiten allerlei leuke spellen. In de middag kijken we de film van groep 8.
woensdag 8 juli: hoedjes/ petjesdag. Vandaag zwaaien we groep 8 uit en mag je een feestelijk hoedje of petje op.
donderdag 9 juli: doorschuifmoment naar de nieuwe groep.
vrijdag 10 juli: laatste schooldag, afscheid in eigen groep.

Studiedagen nieuwe schooljaar
De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn bekend. U kunt in uw agenda de volgende dagen noteren. Op deze dagen
zijn alle kinderen vrij.
Vrije dagen

Data

Studiedag 1
24 september 2020
Studiedag 2
12 november 2020
Studiedag 3
02 april 2021
Studiedag 4
24 juni 2021
Studiedag 5
25 juni 2021
De informatieavond voor het nieuwe schooljaar zal op dinsdag 8 september zijn om 19.00 uur.
De vakanties voor schooljaar2020-2021 staan op onze website.

Jarig
9 juli

Jesse van Dijk

11 juli
12 juli
15 juli
16 juli
26 juli
27 juli
29 juli
31 juli
3 aug.
5 aug.
10 aug.
12 aug.
14 aug.
16 aug.
19 aug.

Saar Schoonings
Levi Schoonings
Tygo Pennings
Sam Manders
Noud Pennings
Tijn Sanders
Vin van Berlo
Linde Martens
Siënna Antione
Lilas Al Satouf
Liam Kuijpers
Jochem van de Ven
Billy Barten
Kick Sanders
Sanne Vromans

Fijne vakantie
Woensdag neemt groep 8 afscheid. Alle anderen moeten nog 2 dagen wachten en dan begint ook voor hen de vakantie. Wij
sluiten dit bijzondere jaar af en wensen iedereen een zomer vol ontspanning.

Ingezonden berichten
Gratis proeflessen toneel op 15 en 16 juli
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een heleboel.
Altijd al eens op de planken willen staan? Kom gratis een proefles volgen!
Dag en tijd:
woensdag 15 juli van 15.45 tot 16.45 uur voor kinderen tot 12 jaar
donderdag 16 juli van 18.30 tot 19.30 uur voor jongeren
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.

www.annatheater.nl
Op de planken met Anna in de zomer!
Op maandag 17 en dinsdag 18 augustus organiseert het Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor kinderen en
jongeren.
Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag. Dinsdag spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een
voorstelling, in een echt theater met alles er op en er aan.
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer: maandag 17 augustus van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 18 augustus van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 7,50
Voorstelling: dinsdag 18 augustus 19.00 uur
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door

Cultuur Contact

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

