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Woensdag 11 december 2019

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
19 december Kerstviering 17:00-18:30 uur
23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie
8 januari Nieuwsbrief
22 januari Nieuwsbrief
27 t/m 29 januari Adviesgesprekken groep 8

29 januari Vergadering OV
30 januari Vergadering MR
5 februari Vergadering Leerlingenraad
5 februari Nieuwsbrief
18 Vergadering MR

Onderzoek scholenfusie
Brukelum-de Heindert
In het onderzoek naar een mogelijke fusie van Brukelum
en De Heindert per 1 augustus 2020 moeten een aantal
belangrijke beslissingen worden genomen.
Deze week is er een besluit genomen over wie de directeur
wordt van de fusieschool. Het schoolbestuur is daarbij
gehouden aan de kandidatuur van beide huidige
directeuren.
Judith Sonnemans van De Heindert heeft aangegeven niet
voor de functie van directeur van de fusieschool in
aanmerking te willen komen. In overleg met het College
van Bestuur van Eenbes Basisonderwijs zal in goed overleg
worden gezocht naar een passende oplossing.
Barbara Hoens van Brukelum heeft aangegeven de functie
van directeur van de fusieschool te ambiëren. Zij is door
het College van Bestuur aan beide
medezeggenschapsraden voorgedragen voor die positie.
Gisteravond hebben beide MR’en positief geadviseerd
over deze voordracht. Het College van Bestuur heeft
daarop besloten haar per 1 augustus 2020 te benoemen
als directeur van de fusieschool, uiteraard onder het
voorbehoud dat de fusie tot stand komt.
Tot de fusiedatum blijven beide huidige directeuren in hun
huidige functie aan de eigen school verbonden.
Voor vragen kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de
directie van de eigen school.

Juf Anne-Karin
Juf Anne-Karin van groep 5/6 heeft aangegeven een
andere uitdaging te hebben gevonden, binnen een ander
schoolbestuur. Zij zal tot 1 februari op de Heindert werken.
Wij zijn hard op zoek naar een goede oplossing, we houden
jullie hiervan op de hoogte. Deze week zal de vacature
voor groep 5/6 de deur uit gaan.

Kerst 2019
Op donderdag 19 december vieren we op school Kerst, we
hebben een gezellige dag met als afsluiting het diner.
Daarvoor komen op donderdag 12 december de lijsten bij
de koffiekamer te hangen waarop u of u kind(eren) aan
kunnen geven wat voor hapjes er gemaakt gaan worden.
Graag maximaal 5 hapjes per persoon maken, niet meer
want er is genoeg. Wilt u er ook aan denken om de schaal
of het bord waarop de hapjes naar school komen te
voorzien van een naam, zo komt alles bij de juiste persoon
weer terug. Ook vragen we u om een bord en bestek mee
te geven naar school voor het diner. Dit mag in de ochtend
al mee naar school zodat w e samen de tafels kunnen
dekken.
Om 17.00 uur worden alle kinderen op school verwacht.
We dineren tot 18.00 uur. Vanaf 18.00 uur mogen de
kinderen mee naar huis of nog even genieten van de
kerstsfeer op het schoolplein tot uiterlijk 19.00 uur.

Kerstgevoel samen met Brukelum
Op vrijdag 20 december hebben
we samen met Brukelum een
mini kerstviering. Wij gaan naar
Brukelum en hangen daar op het
schoolplein samen wensen op in
de kerstbomen, zingen samen
liedjes en luiden zo samen de vakantie in.

Kerstvakantie
20 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie.
Twee weken in het kerstgroen en tussen het vuurwerk
genieten van de gezellige, donkere winterdagen. Geniet er
volop van!
Maandag 6 januari 2020 zien we iedereen weer graag
terug.
We wensen iedereen fijne kerstdagen, een mooi oudjaar
en een gelukkig nieuwjaar.

Wim Klaassen
Op 7 januari komt onze bestuurder Wim Klaassen een
kijkje nemen op onze school. Zo krijgt hij een goed beeld
van ons onderwijs en waar we mee bezig zijn.

Jarigen
13 dec.
13 dec.
2 jan.

Owen van der Velden
Jason Zhan
Fleur Kuijpers

ingezonden berichten
KennisFabriek: Wat doet een politieagent?
Politieagent, dat is vaak het antwoord van kinderen op de
vraag “Wat wil je later worden?” Maar wat doet een
politieagent nou allemaal? We horen vaak politieauto’s
met loeiende sirenes, maar waar gaan ze dan heen? En als
je de politie belt, wat gebeurt er dan precies? Een agent
doet veel meer dan alleen maar boeven vangen en
bekeuringen uitdelen.
Tijdens de KennisFabriek
van Bibliotheek De Lage
Beemden op woensdag 8
januari vertelt politieagent
Roel Timmermans daar
alles over. Roel is wijkagent
bij de Politie Laarbeek. En
natuurlijk komt Roel

gekleed in zijn uniform en brengt hij enkele voorwerpen
mee.
Een wijkagent doet van alles. Hij is bezig met de totale
politiezorg binnen zijn of haar wijk. Denk aan de aanpak
van sociale problemen, zoals overlast gevende jongeren,
milieudelicten en criminaliteit. Een wijkagent werkt veel
samen met de gemeente en met maatschappelijke
organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk.
De KennisFabriek vindt plaats op woensdag 8 januari 2020
van 15.00 – 16.00 uur bij Ontmoetingscentrum Beek en
Donk, Otterweg 29, ruimte 1. Dit kenniscollege is bedoeld
voor kinderen vanaf 7 jaar. Deelname is gratis. Om
verzekerd te zijn van een plek, is aanmelden noodzakelijk.
Dit kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.

