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woensdag 17 juni 2020

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
18 juni OV vergadering
21 juni Vaderdag
24 juni MR vergadering
26 juni eindverslag leerlingen i.p.v. rapport

1 juli Vergadering Leerlingenraad
1 juli Laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar
8 juli laatste schooldag groep 8, uitzwaaien om 12.15 uur
9 juli Doorschijfochtend
10 juli Laatste schooldag, begin zomervakantie

Informatie nieuwe schooljaar
De afgelopen maanden zijn we met het team bezig
geweest om invulling te geven aan het onderwijs. We
nemen u alvast mee. Hoe ziet de organisatie eruit als de 2
scholen samen één school vormen. Uiteraard is dit niet
compleet, maar de eerste opzet vertellen wij u graag.
Kindcentrum Breinplein is de nieuwe naam voor de
fusieschool Vanaf 7 sept 2019 maken onze scholen samen
met de Klimop (Stichting GOO) deel uit van een
Kindcentrum. Dit zetten we door omdat we het belangrijk
vinden dat de doorgaande lijn van peuters naar de
basisschool goed verloopt. Zo zorgen we al voor een
warme overdracht en willen we straks in thema’s gaan
samenwerken.
Huisvesting:
Op locatie Brukelum blijven de groepen 6, 7 en 8 in
hetzelfde lokaal als waarin ze nu zitten.
De indeling van de lokalen in het gebouw van de Heindert
ziet er als volgt uit: De 2 kleutergroepen zitten beneden
aan de linkerkant en de groepen 3 en 4 aan de rechterkant.
De groepen 5, 5/6 en 7/8 zitten boven. In de aula zijn de
bibliotheek en de gezamenlijke werkplekken. Het
technieklokaal is beneden, naast de personeelskamer.
De pauzes:
• De kleine pauze:
Groep 1 t/m 4
locatie Heindert 09.55- - 10:10 u
Groep 5, 5/6 en 7/8 locatie Heindert 10:15 - 10:30 u
Groep 6, 7 en 8
locatie Brukelum 10:15 - 10:30 u

•

De lunchpauze:

Groep 1 t/m 4 eet om 12:00 uur in de klas met de eigen
leerkracht. Zij gaan om 12:25 uur naar buiten. Deze tijd is
ruim genomen voor de langzame eters, vanaf 12:30 uur is
iedereen buiten.
Groep 5 t/m 8 gaan eerst van 12:00-12:20 uur naar buiten
en gaan daarna eten.
Onderwijsaanbod:
In het ochtendprogramma gaan de kennisvakken centraal.
Taal: methode Taalactief voor alle groepen.
Spelling: methode Taalactief voor alle groepen.
Rekenen: methode Wereld in getallen voor de groepen 3
t/m 6. Groep 7 en 8 op Brukelum blijven bij Rekenrijk
Lezen: methode Estafette
De eerste weken na de zomervakantie blijven we ieder in
de eigen groep. De aandacht gaat in eerste instantie naar
de groepsvorming. De gouden weken noemen we dit.
Daarna gaan we verdeeld over het schooljaar 5 x steeds in
blokken van 5 weken in de middagen samen leren en
samen werken met andere groepen (groepsdoorbrekend
werken noemen we dit). Dit gebeurt in 3 clusters:
1. De Ateliers (creatieve vakken) splitsen we in de
onderbouw en bovenbouw. De kinderen mogen
zelf kiezen welk atelier ze gaan doen.
2. W.O.-vakken (aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde en biologie) splitsen we in
onderbouw (3/4), middenbouw (5/6) en
bovenbouw (7-8).

3.

Wetenschap en technologie zal gebeuren in
circuitvorm met een aantal groepen bij elkaar.

In de tussenliggende weken werkt iedereen in zijn eigen
groep. Op de informatieavond van 8 september 2020
zullen we u uitgebreider over de ateliers informeren.
Rapportage:
Wij gaan vanaf schooljaar 2020-2021 MijnRapportfolio
gebruiken. Dit is een digitaal rapport waarin de
vaardigheden van het kind zichtbaar zijn voor het kind zelf,
de leerkracht en de ouders. Op de Heindert zijn ouders
hier al mee bekend.
Het voordeel van dit
systeem is dat ieder
kind een persoonlijke
startpagina heeft. Deze
pagina kan door het
kind zelf worden
ingevuld, hetgeen de
betrokkenheid en het
eigenaarschap vergroot.
De inhoud van het rapport blijft komend schooljaar voor
uw kind nog hetzelfde. In het nieuwe koersplan van de
Eenbes staat dat ons doel is om in 2024 te werken met een
persoonlijk leerplan en formatief evalueren. De huidige
rapporten gaan in de toekomst veranderen, hoe we dit
gaan doen willen we eerst goed onderzoeken, passend bij
onze missie en visie. We zullen u hierover informeren.
Sociaal Sterke groep:
Om de sociale vaardigheid te waarborgen gaan we als volgt
te werk.
Alle kinderen en leerkrachten gebruiken straks de
methode Sociaal Sterke Groep. De kinderen van Brukelum
zijn al aan deze methode gewend. Hier horen 3
hoofdregels bij:
1. Wij gaan prettig met elkaar om.
2. Wij gaan correct met elkaar om.
3. Ik verbeter de omgang met elkaar.
Hier hoort een speciale aanpak bij. Wat dit inhoudt, hoort
u op een later tijdstip.
Daarnaast is er een pest-protocol. En we dragen er zorg
voor dat leerlingen, leraren en ouders een beroep kunnen
doen op een vertrouwenspersoon.

Ouderbetrokkenheid
Ouders in de school vinden wij belangrijk, we waarderen
de ouders overal waar ze hulp bieden aan de organisatie
van de school bij activiteiten, maar ook als pedagogisch
partner voor het kind. We willen uw expertise en kennis

over het kind meer gebruiken om het kind zo goed
mogelijk te begeleiden in de ontwikkeling. Samen staan we
sterk.
We vinden het ook fijn om uw kennis in de school te halen.
Zo zijn we bezig om een technieklokaal/lab in te richten,
we zouden graag gebruik van uw advies hierin willen
maken. In de planning staat om mee te doen aan de First
Lego Leage, dus zoeken we ouders die kunnen
programmeren. Om kinderen omgevingsbewust te maken
zijn leggen we contacten met bedrijven in de omgeving.
Kinderen kunnen zo kennis en ervaring in de praktijk
opdoen. Als u hier ideeën of suggesties over heeft, kunt u
een mail sturen naar barbara.hoens@eenbes.nl

Afscheid groep 8
De leerkrachten van groep 8 hebben een
afscheidsprogramma samengesteld voor deze groep, zodat
de kinderen toch een leuke herinnering hebben aan hun
laatste schooljaar op de school. De ouders van groep 8
hebben hier al informatie over gekregen.
Het programma ziet er als volgt uit:
30 juni bosdag
2 juli
Speurtocht
6 juli
sport- en spellenspektakel
7 juli
afscheidsavond
8 juli
ontbijt op school

MR-vergadering
De vergadering van de MR is
woensdag 24 juni. Dit wordt een
gezamenlijke vergadering met de MR
van Brukelum. In het nieuwe
schooljaar blijven de huidige MR-en
nog tot circa oktober gezamenlijk
optreden. Dit doen we om de knowhow mee te nemen
naar het nieuwe schooljaar. Daarna vindt er een verkiezing
plaats en wordt er één nieuwe MR gevormd. U kunt nu al
nadenken of dit wellicht iets voor u is. In september hoort
u meer.

Eindverslag
We hebben u al eerder
geïnformeerd, dit keer geen
eindrapport komt maar een
eindverslag. Een rapport geeft
vanwege de gevolgen van het
coronatijdperk en het
thuiswerken geen reëel beeld.

Lott
Afgelopen weekend zijn
Myrthe en Berry de
trotse ouders van een
dochter geworden. Wij
willen hen van harte
feliciteren met de
geboorte van Lott.

Schoolvakantie 2020-2021
Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari
2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei (valt in
meivakantie)

Tweede
Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Jarig
18 juni
19 juni
23 juni
24 juni
29 juni

Eline van Waardenburg
Tim Rovers
Loene van leeuwen
Wouter Vromans
Dyon Wijs

Ingezonden berichten

