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Woensdag 27 november 2019

Nieuwsbrief

agenda De Heindert
5 december Sinterklaas
6 december Studiedag, alle kinderen vrij
10 december Vergadering MR
11 december Nieuwsbrief
11 december Vergadering leerlingenraad

19 december Kerstviering 17:00-19:00 uur
23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie
8 januari Nieuwsbrief
22 januari Nieuwsbrief
27 t/m 28 januari Adviesgesprekken groep 8

Onderzoek scholenfusie
Brukelum-De Heindert
In de vorige schoolinfo hebben we melding gemaakt van
de start van een onderzoek naar een mogelijke fusie van
onze school per 1 augustus 2020. Ten behoeve van dit
onderzoek is inmiddels een projectplan vastgesteld dat
vooraf ook aan beide medezeggenschapsraden is
voorgelegd. In het projectplan is beschreven hoe het
onderzoek procedureel gaat verlopen en er is een tijdpad
in opgenomen.
Voor belangstellende ouders/verzorgers is het projectplan
in te zien op school bij de directeur.
Voor vragen m.b.t het onderzoek kunnen
ouders/verzorgers zich wenden tot de directie van de
eigen school.

Verkeer rondom school
Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht.
Zeker nu het weer wat slechter wordt. Toch willen wij u
vragen uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar
school te laten komen. Brengt u uw kind toch met de auto
naar school, parkeer uw auto dan daar waar het mag (de
parkeervakken).
Zorg ervoor dat
uw kind veilig de
auto verlaat en
kan oversteken. U
kunt ook gebruik
maken van de
“kiss en ride”
strook bij de

school. Zorg ook dan dat uw kind veilig de auto kan
verlaten. Parkeer uw auto niet half op de stoep. Dit zorgt
voor onveilige situaties voor andere weggebruikers en u
belemmert de doorgang voor de voetgangers.

Sinterklaas
Afgelopen vrijdag heeft groep 3-4 een bezoek gebracht aan
het Sinterklaaskasteel. Dat was best spannend voor
sommige leerlingen,
zoveel indrukken en
al die pieten voor je
neus...Maar het was
geweldig! We
bezochten de
pietenzolder, de
pakjeskamer, de
bakkerij, de
postkamer, de pietenschool en natuurlijk die
allerbelangrijkste kamers van het kasteel: de slaapkamer
en werkkamer van Sinterklaas. Hartelijk dank aan de
ouders die de groep naar Helmond wilden brengen.

Studiedag
Dat is boffen, dit jaar is er een studiedag na
Sinterklaasavond gepland. Dit houdt in dat alle kinderen
vrijdag 6 december de hele dag vrij zijn. De juffen en
meester zullen wel vroeg uit de veren moeten en zij
kunnen pas ’s avonds weer met hun cadeautjes spelen.

ingezonden berichten

Sint op school
Op 5 december zal Sinterklaas met zijn gezelschap de
school bezoeken. Hij wordt rond 10:30 uur verwacht.
Groep 5-6 en 7-8 hebben die ochtend surprise. Het is de
bedoeling om voor € 3,= een leuk cadeautje te kopen, een
leuk gedicht en surprise te maken. Dit breng je op 5
december mee naar school verpakt in een neutrale
afvalzak. ’s Middags spelen we met alle groepen het
pietenspel.

jarigen
2 dec
3 dec
7 dec
10 dec
10 dec

Zoë Sibon
Jord Migchels
Dean Bosman
Yfke Boekema
Finn Driessen

