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Woensdag 30 oktober 2019

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
3 november Einde tevredenheidsonderzoek
5 november Extra informele ouderavond
6 november Landelijke stakingsdag
7 november Nationaal Schoolontbijt
13 november Nieuwsbrief nieuwe stijl

13 november
18 november
19 november
20 november
27 november

Onderzoek scholenfusie
Brukelum-Heindert
In november start een onderzoek naar een mogelijke fusie
van onze school per 1 augustus 2020. Brukelum en De
Heindert vallen beide onder het schoolbestuur van Eenbes
Basisonderwijs. De teams en MR’en van beide scholen
hebben aan het College van Bestuur verzocht dit
onderzoek te starten en het bestuur heeft dat verzoek
ingewilligd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de directeuren
onder externe begeleiding van Christon van Vught.
In het onderzoek worden de teams en MR’en
meegenomen en worden de ouders/verzorgers tussentijds
zo veel mogelijk geïnformeerd.
Voor vragen m.b.t het onderzoek kunnen
ouders/verzorgers zich wenden tot de directie van de
eigen school.

Tevredenheidsonderzoek
Heeft u de enquête van het tevredenheidsonderzoek al
ingevuld? Heeft u de enquête niet ontvangen? Dan kan het
zijn dat deze in de spamfilter is terecht gekomen. U heeft
nog tot 3 november de tijd om de enquête in te vullen. Erg
fijn als u de moeite neemt, deze in te vullen.

Vergadering MR
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Fietscontrole
Nieuwsbrief nieuwe stijl

Staking
Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven gaan
we demonstreren op 6 november, wanneer de
onderwijsbegroting
wordt behandeld in de
Tweede Kamer. Dat is dit
jaar de laatste kans om
extra geld voor het
onderwijs los te krijgen.
We leggen het werk neer om te zorgen dat het onderwijs
en de leerlingen krijgen wat ze verdienen.

Nationaal schoolontbijt
De Heindert doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt. U
kunt uw zoon of dochter 7 november voor één keer zonder
ontbijt naar school sturen. In deze ontbijtweek schuift de
hele school namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en
voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert
uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag
ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. De
rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt u mee
om dat zo gezond mogelijk te maken.
Het zou fijn zijn als elk kind die dag een bord, drinkbeker
en bestek meebrengt.

Nieuwe IB-er
Vanaf 1 november start Diana de Bode als IB-er op onze
scholen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zichzelf
voorstellen. Wij heten haar van harte wekom en wensen
haar veel werkplezier!

Geen studiedag
In het begin van het jaar heeft u van ons de schoolgids met
kalender ontvangen. In deze kalender staat op 12
november vermeld dat er een studiedag is. Deze studiedag
vervalt en alle kinderen worden die dag gewoon op school
verwacht. In de agenda wordt deze studiedag niet meer
vermeld.

Extra ouderavond
Op 5 november wordt er een extra ouderavond gehouden.
Het team van deze avond zal u dan kort meenemen in oa.
MijnRapportfolio en OPO (opbrengstgericht Passend
Onderwijs). De avond begint om 19.00 uur.

Fietscontrole
Op 20 november vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats.
Nadere informatie hierover volgt nog.

Afsluiting cultuurweek
Afgelopen vrijdag hebben we de cultuurweek afgesloten.
Er is de hele week hard gewerkt aan kunst. Het thema was
‘kunstenaar in het museum’.
Vanuit de cultuurloper zijn er vakdocenten op school
geweest die in de groepen 1 tot en m et 8 een workshop
hebben gegeven. Dit resulteerde in de prachtigste werken.
Bij de kleuters is gewerkt met monoprinten en
spiegelverven, groep 3/ 4 heeft les gehad over textuur en
compositie, groep 5/6 met fotografie, lichttechniek clairobscure en groep 7/8 3D figuren met kosteloos materiaal.
Alle werken waren in het museum op school te zien.
Kinderen van groep 7/8 leidden ouders rond door het
museum, er moest zelfs een heus entreebewijs worden
ingeleverd bij de ingang. Het was drukbezocht, een zeer
gelaagde ochtend.

Jarigen
5 nov.

Jinte van Berlo

Ingezonden berichten
Week van de Mediawijsheid:
Ontmoet de zorgrobot
Van 8 t/m 15 november vindt de Week van de
Mediawijsheid plaats. Bibliotheek De Lage Beemden
organiseert een aantal activiteiten om mediawijzer te
worden.
KennisFabriek: Ontmoet Zora de zorgrobot
Een robot die er voor je is als je ziek bent, als je oud bent of
hulp nodig hebt? Een robot die voor jou zorgt? Hij bestaat
echt. Zora de zorgrobot kan praten, lachen, lopen en
dansen. Zora woont op het Rijtven in Deurne en gaat
regelmatig op bezoek bij cliënten van ORO. Kinderen van 6
tot 8 jaar kunnen Zora nu in het echt o ntmoeten. Op
woensdag 13 november komt Zora, samen met Niels van
den Broek, domoticaspecialist bij ORO, naar de
KennisFabriek. De KennisFabriek vindt plaats van 15.00 –
16.00 uur in de Wilbertsdries in Bakel. Aanmelden kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl. Niels vertelt alles over
hoe nieuwe technieken ingezet worden bij ORO. En Zora?
Die speelt graag een spelletje en laat zijn nieuwste
dansmoves zien.

Kinderlintjes in Laarbeek
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar “ de jonge helden
van Laarbeek”.
Voor wie is het Kinderlintje?
Kinderen die in de ogen van hun
omgeving iets bijzonders gedaan
hebben, kunnen in aanmerking komen
voor een Kinderlintje. Iets bijzonders
kan van alles zijn. Zo kun je kinderen
aanmelden die een heldendaad
verricht hebben, bijvoorbeeld door een
dier te redden. Maar ook kinderen die
zich inzetten voor hun omgeving, buurt
of straat. Bijvoorbeeld door elke week
boodschappen te doen voor iemand die dat niet meer kan.
Wanneer?
De kinderlintjes worden uitgereikt op de ‘Dag van de
rechten van het kind’ van Unicef. Dit is elk jaar op 20
november. De genomineerde kinderen en hun ouders
ontvangen daarvoor een speciale uitnodiging.

Burgemeester Frank van der Meijden gaat naar de
basisscholen van de winnende kinderen om de
Kinderlintjes uit te reiken.
Hoe meld je iemand aan?
Iedereen kan een kind aanmelden via een speciaal
aanmeldformulier. Dit formulier is verspreid op alle
basisscholen in Laarbeek en is ook te downloaden op
www.laarbeek.nl.
De aanmeldformulieren zijn te verkrijgen op alle
Laarbeekse basisscholen, bij Stichting Vierbinden, bij de
redactie van de MooiLaarbeekKrant, Cafetaria de Donck en
het Laarbeekse gemeentehuis. De aanmelding moet
gebeuren door een inwoner van Laarbeek, ondersteund
door twee ‘getuigen’. Zowel volwassenen als kinderen
kunnen iemand nomineren. De onderscheiding is bedoeld
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, woonachtig in de
gemeente Laarbeek. De aanmeldingen worden beoordeeld
door een jury.
Het ingevulde formulier kun je opsturen naar of afgeven bij
het gemeentehuis. Let op! Dit moet gebeuren vóór 9
november 2019. Op 13 november is er een besloten
jurybijeenkomst, waarin bepaald wordt welke kinderen in
aanmerking komen voor een lintje. De jury bestaat uit de
leden van de Jeugdgemeenteraad, burgemeester Frank
van der Meijden. Natuurlijk zal het tot op het laatste
moment geheim zijn welke kinderen dit jaar een
onderscheiding krijgen.

START CURSUS EERSTE HULP BIJ
KINDEREN
EHBO-VERENIGING AARLE-RIXTEL
dinsdag 5, 12, 19 en 26 november van
20.00 tot 22.30 uur
IN DE DREEF
Bestemd voor ouders, grootouders en
ieder die met kinderen omgaat
Informatie: Ans Corbeij, tel. 0492 – 38 15 96
AANMELDEN: ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl

Sint Maarten

Jullie zijn het toch niet vergeten dat het zaterdag 9
November bijna St Maarten is.
Vorig jaar hadden we een schitterende
lampionnenoptocht, samen met bekendmaking van de
nieuwe jeugdprins en jeugdprinses. Vanwege het grote
succes doen we dat dit jaar weer en verwachten wij weer
veel kinderen samen met hun ouders. Onder begeleiding
van de hofkapel, dansmarietjes, Jong Ganzegat en de grote
carnavalsvereniging gaan we vanaf het heuveltje naar de
Couwenbergh.
Knutsel je eigen lampion en maak er iets moois van.
Gebruik een blik, glazen pot, melkpak of misschien van
karton. En heb je geen tijd dan zijn er altijd lampionnen te
koop.
Na de optocht is er de bekendmaking van de nieuwe
jeugdprins en jeugdprinses. Misschien is het wel iemand
van jullie school.
Kom allemaal en jullie worden verwacht op 9 November
om 19.30 bij Stout.
Tot dan en veel knutselplezier!!!

