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Juf Hetty is weer opgeknapt en is blij dat
ze aan het werk is. De komende weken
zal ze haar uren opbouwen, zodat ze
binnenkort weer volledig aan het werk
kan.
Juf Heidi is ook weer aan het reintegreren en zal na de meivakantie weer
4 dagen volledig in groep 3 staan. Met de
gymlessen zal ze voorlopig nog wel
ondersteuning nodig hebben. Juf Dinyla is
tot de zomervakantie op maandag in
groep 3.
Juf Lian komt voor de meivakantie zeker
nog niet terug, tijdens haar re-integratie
zijn de klachten toch weer terug
gekomen, waardoor ze haar werk nog
niet kan hervatten. We wensen haar veel
beterschap.
Vanaf 1 april zal juf Suzanne Hendriks ons
team komen versterken op maandag- en
vrijdag ochtend. Wij zijn blij en heten
haar van harte welkom. Zij is
onderwijsassistent en zal voornamelijk de
leerkrachten in de groepen
ondersteunen.

MR vergadering

Woensdag 27 maart 2019

Vakantierooster schooljaar
2019-2020 is aangepast
Wij hebben hieronder nogmaals het
vakantierooster gezet. Er is iets veranderd aan de
meivakantie, deze is een week doorgeschoven
om zo aan de sluiten bij de middelbare scholen.
Herfstvakantie

14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari
2020

Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

Koningsdag

27 april 2020 (valt in de
meivakantie)

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Tweede
Pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

13 juli t/m 20 augustus 2020

Nationale buitenlesdag 2 april
Aanstaande dinsdag 2 april is het nationale
buitenlesdag. In heel Nederland zullen alle
leerkrachten buiten les geven, leren en bewegen
is leuk voor kinderen.

Op 28 maart komt de MR weer bijeen voor een
vergadering. Deze vergadering begint om 19.30
uur. Wilt u er ook bij zijn? Meld dat vooraf bij het
secretariaat: mrbrukelum@eenbes.nl

Studiedag 10 april.

Jarigen
3 april

Anna Migchels

Op woensdag 10 april zijn alle kinderen vrij i.v.m.
een studiedag voor de leerkrachten.

ANWB Streetwise 11 april

Op 11-04-2019 zullen alle kinderen van Eenbes
basisschool Brukelum deelnemen aan ANWB
Streetwise. ANWB Streetwise leert alle kinderen
van de basisschool beter om te gaan met het
huidige verkeer.
Eenbes basisschool Brukelum vindt het
belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en
biedt de kinderen graag ANWB Streetwise aan.
In verschillende praktijklessen leren de kinderen
over het gebruik van gordels, kinderzitjes,
remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise
bestaat uit 4 onderdelen:
-

-

-

In Toet toet leren de kinderen van groep
1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend
met de autogordel in combinatie met
het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de kinderen van
groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig
oversteken. Het belang van het dragen
van de gordel en gebruik van een
kinderzitje in de auto wordt geoefend
met een spannende gele elektroauto.
Hallo auto leert de kinderen van groep 5
en 6 over de remweg van een auto en de
invloed van reactietijd op die remweg.
Kinderen nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een elektrische ANWB
lesauto en mogen zelf remmen. De auto
is elektrisch om de kinderen bewust te
maken van het feit dat je in het verkeer
niet alleen afhankelijk bent van je
gehoor. Ook het belang van het dragen
van een veiligheidsgordel en een
stoelverhoger komt in deze les aan bod.

-

Bij Trapvaardig oefenen de kinderen van
groep 7 en 8 op het schoolplein hun
praktische fietsvaardigheid. De
leerlingen fietsen over een uitdagend
parcours en trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een
zware rugzak op. Hiermee worden de
kinderen voorbereid op het zelfstandig
fietsen naar de middelbare school.DE les
wordt in het leslokaal met een
theoretische inleiding gestart.

Voor jonge mantelzorgers
Ben jij een jonge mantelzorger en wil je kennis
maken met andere jongeren die in dezelfde
situatie zitten als jij? Dan is deze middag echt iets
voor jou!
Op zaterdag 6 april organiseert ViERBINDEN een
middag voor jonge mantelzorgers. Er zijn
spelletjes, muziek en natuurlijk wat lekkers.
We zien je graag op zaterdag 6 april!

KOM JE OOK?
DAN MAKEN WE KENNIS MET
ELKAAR
DATUM
6 APRIL 2019
TIJD
VAN 13:00 TOT 15:00
LOCATIE
OTTERWEG 29, BOEMERANG
Beek en Donk
GRAAG AANMELDEN
VOOR 1 APRIL AANMELDEN VIA:
mantelzorg@vierbinden.nl

tel: 0492-464 289

