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Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
18 maart Nationale Boomplantdag groep 7-8
19 maart Workshop Boomplantdag groep 7-8
25 maart Vergadering leerlingenraad
25 maart Vergadering Leerlingenraad
25 maart Nieuwsbrief

26 maart Vergadering MR
2 april Verkeersexamen theorie
6 april Bezoek aan de molen groep 5-6
8 april Nieuwsbrief
13 april 2de Paasdag

Onderzoek naar scholenfusie Aarle-Rixtel
Op 18 februari jl. heeft de projectgroep die het onderzoek
naar de scholenfusie uitvoert wederom een gesprek gehad
met de beide medezeggenschapsraden van de scholen. Dit
keer ging dat over de concepttekst van de fusieeffectrapportage. Beide MR’en hebben vragen gesteld en
opmerkingen geplaatst en de projectgroep heeft die
meegenomen.
De projectgroep heeft de fusie-effectrapportage deze week
afgerond en voorgelegd aan het College van Bestuur van
Eenbes Basisonderwijs. Daarmee komt het proces in een
fase van besluitvorming.
Voordat een definitief besluit wordt genomen over de
voorgenomen fusie, zal (zoals eerder aangekondigd) een
informatiebijeenkomst worden gehouden op beide scholen
voor de ouders/verzorgers. Dat betreft een zogenaamde
ouderraadpleging. Deze worden gehouden op maandag 6
april a.s. van 18:30-20:00 uur op Brukelum en van 20:3022:00 uur op de Heindert. U ontvangt binnenkort een
uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Als onderdeel van het fusieproces zijn we met beide teams
ook bezig met een missie/visie traject. Hoe gaat die nieuwe
school eruit zien en wat nemen we mee van de huidige
scholen? Het nieuwe koersplan van Eenbes Basisonderwijs
is de basis van onze missie/visie.
De volgende kernwaarden hebben we al omschreven:
• Vertrouwen & Respect
• Kansrijk & Brede talentontwikkeling
• Samen & Duurzaam

Kort samengevat gaan we daarbij van het volgende uit:
- Opbrengstgericht werken, blijft de basis.
- We werken met homogene groepen tijdens het
aanbieden van de kennisvakken, vanaf groep 3.
Voor de kinderen van de Heindert zal komend
schooljaar nog een groep 5/6 en 7/8 zijn.
- Groepsdoorbrekend (samen)werken in de
middagen met de creatieve vakken, wereld
oriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
wetenschap en techniek.
- De samenwerking als Kindcentrum zal intensiever
zijn, voor kinderen van 0-13 jaar.
- We zullen ons profileren als Brainport school.
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat voor
de gefuseerde situatie een keuze moet worden gemaakt
voor de onderwijstijden. Vooralsnog is er voor de
fusieschool gekozen voor het continurooster zoals dat op
De Heindert wordt gehanteerd. Omdat dit een verandering
inhoudt voor de leerlingen en ouders/verzorgers van
Brukelum loopt er komende weken voor die school een
(wettelijk voorgeschreven) ouderraadpleging om de
meningen hierover te peilen.
Tot slot: ons is gebleken dat andere nieuwsbronnen onze
informatie soms overnemen maar dat niet in alle gevallen
correct doen. Dat leidt helaas (buiten ons om) soms tot
misverstanden. Mocht zich dit voordoen, dan kunt u
uiteraard altijd uw vragen en opmerkingen bij ons kwijt.

Carnavalsviering

Wat was het een geweldig feest met beide scholen! Er is
gehost, flink geknutseld, film gekeken, gek gedaan en
natuurlijk een mooie optocht! Dat was niet gelukt zonder
alle hulp van de ouders! Heel erg bedankt voor jullie inzet!

Nationale Boomplantdag

Op woensdag 18 maart is het Nationale Boomplantdag.
Groep 7-8 gaan 4 bomen plaatsen op een pleintje op Strijp
in Aarle-Rixtel. Deze bomen zullen in de warme zomerdag
voor verkoeling zorgen op dit pleintje.
Op donderdag 19 maart hebben wij een workshop wat ook
nog gaat over de Nationale Boomplantdag etc. waarin de
kinderen informatie krijgen.

Hoofdluis

Vaak zien we na een vakantie dat het probleem van
hoofdluis zich weer aandient. In onze vorige Nieuwsbrief
hebben we u hierover al geïnformeerd. Voor alle duidelijk
volgt hier nogmaals de instructie van
het RIVM hoe te handelen om van
dit vervelende kriebelbeestje af te
komen. Om te beginnen:
Kam met een fijntandige kam zoals
een luizenkam. Doe dat 2 weken
lang dagelijks. Doe dit op de
volgende manier:
• Maak het haar door en door nat.
Verdeel crèmespoeling door het haar. Spoel dit
nog niet uit.
Bescherm de ogen met een washandje. Kam met
een gewone kam eventuele klitten weg.
•

Pak dan een fijntandige kam en kam al het
hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel.
Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging
een pluk in de richting van het andere oor. Neten
die aan het haar vastplakken kunt u eventueel
losweken door het haar te deppen met azijn.

•

Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren
servet of zakdoek.

•

Spoel de crèmespoeling uit.

•

Reinig na het gebruik de kam met water en zeep
en verwijder de luizen en neten.

Combineer het kammen eventueel met een
antihoofdluismiddel.

Kam 2 weken dagelijks het haar, waarbij u op de eerste en
op de achtste dag ook het antihoofdluismiddel gebruikt (of
volg de bijlsuiter).
Gebruik bij voorkeur een antihoofdluismiddel met de
werkzame stof dimeticon.
Zodra er hoofdluis bij uw kind ontdekt wordt, zult u door
de leerkracht van uw kind gebeld worden, zodat u meteen
kunt starten met de juiste behandeling.

Drukte op de stoep
Als de school uitgaat, is het natuurlijk een drukte van
belang. Vooral op de stoep voor de school. Daarom willen
wij u het volgende vragen: Blokkeer zo min mogelijk de
stoep en verleen doorgang aan andere stoepgebruikers,
zodat iedereen veilig zijn/haar weg kan vervolgen.

Oproep Kandidaatstelling GMR
schooljaar 2020-2021
Geldrop, 9 maart 2020
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes
Basisonderwijs:
Elk jaar worden verkiezingen voor de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
gehouden. Dit jaar is de datum voor de GMR-verkiezingen
vastgesteld op 20 april. Op maandag 11 mei worden de
nieuwe GMR-leden voor schooljaar 2020-2021 benoemd.
De GMR is voor komend schooljaar op zoek naar vier
enthousiaste ouders/verzorgers die mee willen denken
en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs.
Wij roepen geïnteresseerde ouders/verzorgers op om zich
vóór 8 april kandidaat te stellen voor de GMR.
De GMR: wat doen we?
Iedere school binnen Eenbes heeft een eigen
medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk
overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en
medewerkers. Stichting Eenbes Basisonderwijs heeft
daarnaast als overkoepelende organisatie een GMR. In de
GMR zijn ouders en medewerkers gesprekspartner van het
College van Bestuur. De GMR spreekt met het bestuur over
zaken die alle scholen of een groot deel van die scholen
aangaan. Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet.
Voorbeelden hiervan zijn: het Koersplan, innovatie en
kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs en
bepaalde arbeidsvoorwaarden.
Beschikbare plaatsen in de GMR
De GMR heeft veertien zetels (plaatsen) beschikbaar.
Zeven zetels voor de ouders (de oudergeleding) en zeven

zetels voor de medewerkers (de personeelsgeleding). De
zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar. M.i.v. een
nieuw schooljaar treden elk jaar de leden af die hun
zittingstermijn “vol” hebben gemaakt.
Vergaderingen
De GMR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, altijd in de
avonduren (wisselende dagen in de week). Daarnaast
worden er jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd zoals
het GMR-event en een Thema-avond.
Wie zoeken wij voor de GMR?
Iedere ouder die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen
van onze scholen en die wil meepraten over het onderwijs
bij Eenbes is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe
dingen willen leren, hun mening met andere willen delen
en hun horizon willen verbreden.
Mocht je beschikken over specifieke kennis van
bijvoorbeeld onderwijs of financiën die je ook wel eens
buiten je normale baan wilt inzetten, dan is de GMR vast
iets voor jou! Voor het GMR werk is geen specifieke kennis
van medezeggenschap vereist. De GMR organiseert
jaarlijks trainingen waarin je die kennis kunt vergaren.
Daarnaast geldt uiteraard dat de praktijk de beste
leermeester is.
Wij verwachten van GMR-leden dat ze aanwezig zullen zijn
op de vergaderingen en daaraan actief deelnemen.
Daarnaast zul je deel uitmaken van een commissie naar
keuze (bijvoorbeeld organisatie GMR-event, Passend
Onderwijs, Tevredenheidsonderzoek, Koersplan,
Communicatie met de achterban etc.) Ook is het
noodzakelijk dat je tijd kan/wil vrijmaken voor het lezen
van de vergaderstukken en de emailberichten. Ons
uiteindelijke doel is immers om een bijdrage te leveren aan
de kwaliteit van het
onderwijs. Ouders binnen
de GMR krijgen per
schooljaar een
vrijwilligersvergoeding van
€ 50,-.
Kandidaat stellen en
verkiezingen
Als je geïnteresseerd bent
en lid wilt worden van de
GMR nodigen wij jou uit om je kandidaat te stellen. Dit kun
je doen door je vóór 8 april a.s. aan te melden via het
emailadres gmr@eenbes.nl onder vermelding van
“kandidaatstelling GMR”. We verzoeken je de vragen die
onderaan deze pagina vermeld staan te beantwoorden in
je mail of dit formulier te downloaden en te versturen naar
bovengenoemd e-mailadres. Graag ontvangen wij ook een
foto (dit i.v.m. met de mogelijke verkiezingen).
Als er meer kandidaten zijn dan de vier beschikbare
vacatures dan zal door verkiezingen bepaald worden wie
als GMR-lid mag toetreden. De MR-en zullen de leden van
de GMR dan uit de kandidaten kiezen. In dat geval vinden
de verkiezingen plaats op 20 april 2020. Zijn er minder dan
vier aanmeldingen dan vinden er geen verkiezingen plaats

en kan een ouder die zich heeft aangemeld rechtstreeks
toetreden tot de GMR.
Vragen?
Vragen kun je aan de ambtelijk secretaris (AS) van de GMR
stellen via het e-mailadres gmr@eenbes.nl. Mocht je liever
telefonisch vragen stellen, stuur dan een email met je
telefoonnummer, je wordt z.s.m. teruggebeld.
Kandidaatstelling GMR (Let op: aanmelden vóór 8 april
2020)
Naam:
Heeft kinderen op (naam school):
Is lid van de MR van deze school ja/nee:
Adres:
Telefoonnummer:
Email adres:
Motivatie om lid te worden van de GMR:
(s.v.p. foto toevoegen)

Jarigen
19 mrt.

Maya Shawi

Ingezonden berichten
KennisFabriek: kinderboek schrijven en illustreren
Din Mickers is 9 jaar en heeft samen met zijn vader Tom
het boek De Prins van Draconië geschreven. Tom en Din
zijn te gast bij de KennisFabriek van Bibliotheek De Lage
Beemden op vrijdag 20 maart in Bibliotheek Boekel. In een
kenniscollege voor kinderen vanaf 7 jaar vertellen Tom en
Din over de totstandkoming van hun boek.
Hoe start je met het schrijven van een verhaal? Hoe
bedenk je een titel? En hoe bepaal je hoe de
hoofdpersonen eruit gaan zien? Tom en Din vertellen alles
over hun boek en beantwoorden vragen. Na de
presentatie gaan de kinderen zelf aan de slag. Met hulp
van Tom en Din. De kinderen gaan de hoofdpersoon van
een verhaal omschrijven en dit karakter tot leven brengen
door middel van een tekening.
Van het boek De Prins van Draconië heeft Din de
personages mee bedacht. De illustraties zijn, in
samenwerking met Din, gemaakt door een professionele
tekenaar. Na het kenniscollege is er de mogelijkheid om
het boek te kopen en te laten signeren.
De KennisFabriek vindt plaats op vrijdag 20 maart van
16.00 – 17.00 uur bij Bibliotheek Boekel. Deelname is
gratis. Meld je snel aan, de KennisFabriek van de
Bibliotheek is populair en vol is vol. Aanmelden is verplicht
en kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.

KennisFabriek: Radio maken
Zelf in de huid
kruipen van een
echte radiomaker.
Dat kan in de
KennisFabriek van
Bibliotheek De
Lage Beemden op
woensdagavond 8
april. Kinderen van
8 tot 13 jaar krijgen
niet alleen
achtergrondinformatie en een rondleiding, maar gaan ook
zelf aan de slag. Ze krijgen een kijkje achter de schermen
bij Radio Kontakt in Beek en Donk tijdens de live uitzending
van Kidsradio. Door te kijken, luisteren, doen én ervaren
maken ze kennis met wat radio is en wat er allemaal bij
komt kijken om het te maken. Mario van Dinther, radio- en
tv-maker, verzorgt de informatie en rondleiding.
De KennisFabriek vindt plaats van 18.30 – 20.00 uur bij
Omroep Kontakt, Otterweg 25 in Beek en Donk. Deelname
is gratis. Meld je snel aan, de KennisFabriek van de
Bibliotheek is populair en vol is vol. Aanmelden is verplicht
en kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Evert van Asselt “Magician” met familievoorstelling in
Ons Tejater
Laat je verrassen op Zondag 15 maart 2020 om 14.30uur in
het Dorpshuis te Lieshout. Evert van Asselt voelt zich als
een vis in het water op het podium. Bekend geworden
door zijn deelname aan het het TV programma Holland’s
got Talent in 2019.
Met bijzondere acts als jongleren, goochelen, illusie,
buikspreken, acrobatie, stoelen balans en ‘s werelds
grootste ballon treedt hij op door heel Nederland. Zijn
humor gecombineerd met illusies zorgen voor een
unieke beleving Op 4-jarige leeftijd is Evert
geïnspireerd geraakt door een ballonnenclown. Vanaf
dat moment ging hij de kinderen in de buurt
entertainen en vermaken. Op 12-jarige leeftijd kwam
hij in aanraking met het circus.
Bij Jeugdcircus Hogerop uit Goes heeft hij
diverse circusdisciplines geleerd. Naast de interesse in
het circus leerde Evert Goochelaar Jaap den
Ouden kennen. Jaap den Ouden was zijn motivatie om
zich te gaan verdiepen in de goochelkunst. Via Jaap den
Ouden kwam hij in aanmerking met Kees en Monique
van waarden die hem hebben besmet met het
'ballonvirus'. Zijn voorstelling is zeer geschikt voor
zowel kinderen als volwassenen. Dus ouders, opa’s en
oma’s kom samen met je kinderen of kleinkinderen op
zondag 15 maart om 14.30uur naar het Dorpshuis te
Lieshout en geniet!!

Kaartjes a € 7,50 (incl. ranja en chips voor de kinderen;
koffie of thee voor volwassenen) zijn via internet te
reserveren via: www.vierbinden.nl/ theater/ons-tejater .
Resterende toegangskaarten zijn vanaf 1 week voor de
voorstelling te koop in het Dorpshuis te Lieshout tegen
contante betaling.
Houtse Toneelgroep viert 45-jarig jubileum en speelt
Rapunzel en de Olielampgeest
Dit jaar viert de Houtse Toneelgroep haar 45-jarig
jubileum. Speciaal voor dit saffieren jubileum speelt de
toneelgroep op 14 & 15 maart 2020 de spetterende
kindervoorstelling Rapunzel en de Olielampgeest onder
leiding van extern regisseur Adrian Grootenboer. Bijzonder
dit jubileumjaar is dat het moderne sprookje geschreven is
door Janine van Doesselaere, die zelf bij de toneelgroep
speelt.
Rapunzel en de Olielampgeest:
Het verhaal gaat over Rapunzel, die haar prins zal
ontmoeten als haar haren de grond raken vanuit de
paleistoren. Maar vreemd... het lijkt wel of haar haren
gewoon niet willen groeien en dus nooit de grond gaan
raken?! Dat is natuurlijk een beetje verdacht. Wat is hier
aan de hand?
Rapunzel baalt hier ontzettend van. Om haar wat op te
vrolijken, krijgt ze van haar vader, de Koning, een blingbling-cadeau: een olielamp! Hier blijkt een flamboyante
olielampgeest in te wonen: Raoulie Boulie. Rapunzel mag
van hem drie wensen doen, maar hij waarschuwt haar: de
derde wens zal definitief zo blijven!
Rapunzel wenst dat ze in andere sprookjes belandt om zo
toch haar prins te vinden. Maar verloopt het wel allemaal
zoals ze hoopt?
Samen met Raoulie Boulie ontmoet ze nieuwe vrienden en
met hen maakt ze heel wat avonturen mee. Zal ze haar
prins wel vinden in een ander sprookje of was haar ware
toch altijd dichterbij dan dat ze dacht??
Rapunzel en de Olielampgeest is een grappige, dynamische
en avontuurlijke voorstelling vol bekende sprookjesfiguren,
maar allemaal wel net ietsje anders. Een knotsgek verhaal
met een wijze boodschap.
De Houtse Toneelgroep nodigt iedereen vanaf 4 jaar van
harte uit om dit jubileumstuk te komen bekijken.
Na de voorstelling mogen de kindjes op de foto met de
spelers. Op zondagmiddag zal er zelfs een heuse
photobooth-caravan voor de Geseldonk staan, waarin de
kinderen met de spelers op de foto mogen en deze als
aandenken mee naar huis krijgen.
Kortingsactie:

Ook dit jaar heeft de Houtse Toneelgroep weer een leuke
actie. Elk kind dat een zelfgemaakte verjaardagstekening
voor de jarige toneelgroep meeneemt, krijgt een euro
korting op de entreeprijs. De tekening kan ingeleverd
worden bij de kassa. Bij reeds online betaalde kaartjes krijg
je een euro contant terug.
Wanneer:
Zaterdag 14 maart 2020 om 19.00 uur
Zondag 15 maart 2020 om 10.30 uur
Zondag 15 maart 2020 om 14.00 uur
Waar:
De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, Helmond
Entree:
€ 5,50 euro. (Bij inlevering van een verjaardagstekening €
1,- korting. Let op: een tekening per kind).
Reserveren:
Online via de website www.houtsetoneelgroep.nl
Reserveerlijn 06-12 89 57 27 of via SMS/Whatsapp

