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Schoolontwikkeling

Onze school Brukelum is onderdeel van de Eenbes
net zoals de Heindert. Al eerder heb ik u
geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het
kindcentrum Aarle-Rixtel. Ook Brukelum participeert
hierin mee.
Op directieniveau, is er een goede samenwerking.
Door het bestuur van de Eenbes is gekozen voor de
volgende constructie:
Judith Sonnemans is meer scholendirecteur voor
de Heindert en Brukelum, Barbara Hoens is locatiedirecteur van Brukelum.
Een meerscholendirecteur is (eind) verantwoordelijk voormeerdere scholen, in onze situatie
dus voor de Heindert en Brukelum samen.

Vervanging in geval van ziekte
U hebt gemerkt dat wij nogal wat zieke collega’s
hebben. Dit is voor iedereen heel vervelend, maar
niets aan te doen. Wij proberen dit met het team zelf
zo goed mogelijk op te vangen, dit lukt soms wel en
soms niet. Hierdoor hebben we alle groepen al een
keer moeten verdelen over de andere groepen. De
mensen uit de vervangingspool bij de Eenbes zijn
allemaal ingezet. Wij hebben hier ook een aantal
mensen op school voor langdurige vervangingen.
Voor de komende 2 weken is er geen vervanging op
maandag in groep 8 en op maandag in groep 6.
Deze week zijn er sollicitatiegesprekken en hopelijk
levert dit iets op. Als u zelf of iemand in uw omgeving
kent die wil werken in het basisonderwijs horen wij
het graag.
Het kan zijn dat we u binnenkort vragen de kinderen
thuis te houden als geen vervanging is, we zullen u
tijdig informeren. We doen er alles aan om dit te
voorkomen, we houden u op de hoogte.

Brigadieren.
Wij willen graag onze brigadiers een compliment
geven. Zij zorgen er iedere dag voor dat onze
kinderen veilig over kunnen steken bij de school.
Op maandag is er nog iemand nodig om 12.15 uur,
aanmelden kan via de ouderraad.

Woensdag 20 maart 2019

Verkiezingen
medezeggenschapsraad
Niet alleen provinciale verkiezingen vandaag, wij

breiden de mogelijkheid om te stemmen voor u uit.
De afgelopen weken heeft u de oproep gezien voor
nieuwe kandidaten voor de MR. Het verheugt ons te
kunnen vertellen dat 3 ouders zich hiervoor
aangemeld hebben en daarmee volgen er dus
verkiezingen. Vandaag heeft de oudste van uw gezin
een envelop meegekregen met daarin informatie
over de verkiezingen, over de kandidaten en het
bevat eveneens de stemformulieren. Uiterlijk 27
maart kunt u uw stemmen inleveren. In de aula staat
hiervoor een stembus. Hartelijk dank alvast.

Verplaatsen creavoorstelling
van groep 3 en 6
Gelukkig zijn juffrouw Heidi en juffrouw Hetty allebei
na hun operatie en herstelperiode op school weer
deeltijds actief. Fijn om hen nu regelmatig in en om
hun klas te zien. Maar ….. een creavoorstelling is niet
alleen een heel leuk maar ook een heel intensief
traject. Een vaste ‘crew’ is daarbij belangrijk, dit geldt
voor zowel de voorbereidingen als voor de uitvoering
zelf. Alles zou nu niet genoeg tot zijn recht kunnen
komen en dat zou voor de acteurs enorm jammer
zijn. Door deze omstandigheden verplaatsen we de
uitvoering naar
donderdag 13 juni. We
hopen op uw begrip
hiervoor.

Laatste dag juf Kim
We hebben u al laten weten dat juf Kim een andere
baan heeft. Vrijdag 22 maart is haar laatste werkdag
hier op school. Wij danken juf Kim voor haar inzet en
wensen haar veel succes in de toekomst.

Jarigen
21 maart
21 maart
22 maart
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27 maart

Coen van den Boogaard
Rozemarijn Martens

Niek van Loo
Bram Driessen

Stijn Kweens

Opruimen van de tuin en
omgeving van de school

Vandaag is er hard gewerkt aan het opruimen van de
tuin en de omgeving van de school.
Complimenten aan Ginny, Kim Isabel en Eva voor het
initiatief.

Inloopochtend 3 april
Op 3 april is er een inloopochtend voor nieuwe
ouders en kinderen. Iedereen is welkom vanaf 9.00
uur om een kijkje te nemen in de groepen. Natuurlijk
zijn onze ouders dan ook van harte welkom om eens
binnen te lopen tijdens de lessen.

Bedankt voor donatie
Namens Stichting Super Sociaal hebben we een
bedankkaart gekregen. Ze willen iedereen bedanken
voor de donatie van de levensmiddelen met Kerstmis.

Gratis inloopspreekuur logopedie
vrijdag 22 maart 2019
Wat betekent het gratis inloopspreekuur?
Het gratis inloopspreekuur voor logopedie is er voor
u, als u met een vraag zit ,maar niet zeker weet of u
hiermee eerst naar bijvoorbeeld de huisarts moet
gaan. Het gaat dan over vragen over spraak, taal,
stem, moeite met rijmen, letters etc. U kunt voor u
zelf een vraag hebben , u bent bijvoorbeeld al een
tijdje hees of kunt moeilijker slikken, of voor uw kind
( bijvoorbeeld uw kind zegt nog niet zoveel of het
praat heel veel maar is slecht verstaanbaar, duimt of
heeft moeite in groep 3 met het leren van de letters).
Ik zal dan proberen u met adviezen te helpen,
mogelijk met een korte screening te onderzoeken of
adviseren voor verder onderzoek naar een logopedie
praktijk te gaan. U bent helemaal vrij in uw keuze van
de logopedist! Het is niet perse noodzakelijk om uw
kind mee te brengen als dit niet kan.
Waar en wanneer kunt u terecht voor het
inloopspreekuur logopedie?
Vrijdag 22 maart tussen 08.30 uur en 09.15 uur ben
ik aanwezig op Basisschool De Heindert in het
gebouw van de kinderopvang en de peuterspeelzaal.
U bent daar van harte welkom!
Kunt u vrijdag niet komen dan mag u mij natuurlijk
ook altijd vrijblijvend bellen of mailen:
Tel: 0492-381524 E:
logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com
Met vriendelijke groet,
Bibi van der Heijden, logopedist.

