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Woensdag 13 november 2019

Nieuwsbrief

agenda De Heindert
13 november Vergadering MR
18 november Voortgangsgesprekken
19 november Voortgangsgesprekken
20 november Fietscontrole
27 november Nieuwsbrief nieuwe stijl

27 november Vergadering OR
5 december Sinterklaas
6 december Studiedag, alle kinderen vrij
10 december Vergadering MR
11 december Nieuwsbrief nieuwe stijl

Vervanging bij ziekte leerkrachten
Zoals u wellicht heeft gehoord in de media is er een groot
vervangingsprobleem binnen het basisonderwijs.
Als de leerkracht van uw kind heeft zich ziek meldt,
doorlopen we de volgende stappen:
- Er is vervanging aangevraagd bij de vervangerspool van
Stichting Eenbes
- Parttime collega’s zijn benaderd of ze kunnen
vervangen
- Intern is gekeken hoe we het met het eigen team
kunnen oplossen
- Collega’s van andere scholen zijn benaderd of ze
kunnen invallen
Het kan voorkomen dat geen enkele van bovenstaande
acties geleid heeft tot een mogelijke vervanging. Dan
kijken wij intern of we de groep verdelen, zodat leerlingen
zoveel mogelijk kunnen doorgaan met hun eigen werk.
Mocht blijken dat de leerkracht langer ziek is, dan melden
wij dat in de loop van de eerste dag per e-mail. Dan zijn
wij, indien een herhaald verzoek voor vervanging geen
positief resultaat oplevert, helaas genoodzaakt u te
verzoeken om uw zoon/dochter de tweede ziektedag thuis
te houden.
Mocht de ziekmelding van de collega langer duren en het
ook na de tweede dag helaas onmogelijk is om vervanging
in te zetten, zullen wij de lesvrije dagen over meerdere
groepen verdelen. Dit om te voorkomen dat een bepaalde
groep te veel lesdagen mist.
Indien noodzakelijk zullen wij hier tijdig over
communiceren. Dit proberen wij uiteraard tot een

minimum te beperken. We hopen
dan ook deze maatregel nooit in te
gaan zetten!
Wij realiseren ons dat deze situatie
voor niemand ideaal is maar
rekenen op uw begrip.

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Diana de Bode en ik
werk vanaf 1 november als intern
begeleider op Brukelum (op dinsdag
en woensdag) en op de Heindert (op
donderdag en vrijdag).
Na ruim 25 jaar op Voorne-Putten te
hebben gewoond en gewerkt, zijn mijn man en ik weer
teruggekeerd naar Brabant waar we oorspronkelijk
vandaan komen. Ik heb altijd met veel plezier in het
onderwijs gewerkt en ga op beide scholen met veel
enthousiasme aan het werk. Graag ontmoet ik u
binnenkort op Brukelum of op de Heindert.

Klasbord
We gebruiken klasbord nu een tijdje om u van informatie
te voorzien. Toch merken we dat niet alle informatie door
iedereen wordt gelezen. Dat is jammer want veel info
vanuit school komt via de tool.
Kijk daarom regelmatig op de app!

Eindtoets groep 8
We hebben de afgelopen periode, met een team van groep
8 leerkrachten, directie en IB onderzocht welke eindtoets
passend voor onze leerlingen. Tot afgelopen schooljaar
was dit de Cito eindtoets op papier.
Elke eindtoets staat onder streng regime van het ministerie
van onderwijs, omdat ze allemaal hetzelfde moeten meten
en dezelfde adviesnormen moeten aanhouden.
Bij een eindtoets vinden wij het belangrijk dat deze:
 kindvriendelijk is
 adaptief is
 een korte afnameduur heeft
 voorzien is van pauzes
Kortom, beter aansluit bij onze leerlingen.
Wij gaan u hierover verder informeren.

MijnRapportfolio

Jarigen
Geen

Fietscontrole
Op 20 november vindt in samenwerking met het VVN de
jaarlijkse fietscontrole plaats voor de groepen 5 t/m 8. De
kinderen worden die dag op
school verwacht met hun
fiets. Er zal worden o.a.
gekeken worden naar het
voorlicht, achterlicht, de
rode reflector en de
reflectoren op beide
trappers.

Ingezonden berichten
KennisFabriek over de dierenarts
Op woensdag 11
december is er weer
een KennisFabriek
van Bibliotheek De
Lage Beemden. Deze
keer gaan we op
bezoek in een
dierenartspraktijk.
Voor kinderen die
graag een kijkje
willen nemen bij de dierenarts, is dit de kans. Susan van
der Vrande nodigt ons uit bij dierenartsencombinatie
ZuidOost. In deze praktijk worden allerlei verschillende
dieren geholpen, van leguanen tot paarden. Susan is
werkzaam als dierenarts in de gemeente Gemert,
Helmond, Laarbeek en Deurne en kan alles vertellen over
het werken in een dierenartsenpraktijk. Je krijgt er een
rondleiding, je maakt kennis met de instrumenten die de
dierenarts gebruikt én met de hond van de dierenarts. En
we doen een leuke quiz. Met de feestdagen voor de deur
geeft Susan ook nog tips mee. Wat kun je betekenen voor
je huisdier als deze last heeft van vuurwerkangst? Kortom,
een interessante KennisFabriek achter de deuren van de
dierenartspraktijk.
De KennisFabriek vindt plaats op woensdag 11 december
van 16.00 – 17.00 uur bij dierenkliniek Gemert, Griffier
Corstensstraat 6 Gemert. 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.

Aan de slag met je eigen kunstwerk
Op maandag 23 december is er in JC De Bunker in Gemert
een KennisFabriek Special van Bibliotheek De Lage
Beemden. Samen met Donny van den Wildenberg van
Acrealistics gaan kinderen aan de slag met hun eigen
kunstwerk.
Tijdens deze KennisFabriek vertelt Donny over Hollandse
schilders en kunstenaars. De Hollandse meesters: van
Mondriaan tot Rembrandt en van Jeroen Bosch tot Dick
Bruna. En met
verf en kwasten
word je zelf ook
even die
beroemde
Hollandse
schilder. Wat je
maakt kun je
helemaal zelf
uitkiezen. Maar
natuurlijk heeft de opdracht wel te maken met boeken. Je
kan je eigen favoriete boekenheld schilderen of een
personage uit je mooiste boek tekenen, er is van alles
mogelijk.
Donny van den Wildenberg is een supergezellige
kunstenaar met een passie. Zijn duidelijke uitleg geeft hij
met een flinke dosis humor. Donny komt uit de wereld van
graffiti en tatoeëren. Zijn werk wordt gekenmerkt door
strakke lijnen en felle kleuren. Veelal beïnvloed door
diverse popart artiesten zoals Andy Warhole, Claes
Oldenburg en Robert Indiana. De wekelijkse spotprent ‘van
Kunst tot Kitsch’ in de Mooi Laarbeekkrant komt al sinds
2015 van zijn hand. Naast zijn werk als kunstenaar is hij
gastdocent kunst op het Montessori VMBO in Nijmegen en
hij verzorgt diverse (kinder)workshops in de regio.
Deze KennisFabriek vindt plaats op maandagmiddag 23
december van 14.00 tot 16.00 uur in JC De Bunker, Sint
Annastraat 60 in Gemert. En is bedoeld voor kinderen van
7 jaar en ouder. Meedoen kost € 5,-. Bibliotheekleden
betalen € 3,50. Kaartjes zijn alleen online te koop via
www.bibliotheeklagebeemden.nl. Meld je snel aan, want
vol is vol. Neem bij deelname een verfschort of een oud
shirt mee.

