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Afscheid juf Maaike v.d. Horst

Wat hebben wij de afgelopen dagen al mogen
genieten van het enthousiasme waarmee de
themadagen deze week worden opgepakt. Wat
hebben we al mooie, creatieve en bijzondere
creaties gezien en wat zijn de kinderen
enthousiast. Dank jullie wel….
Opening Carnavalsvrijdag
Graag willen we jullie meenemen in ons
programma voor carnavalsvrijdag.
De kinderen worden vanaf 08:30 uur op de
speelplaats welkom geheten met gezellige
carnavalsmuziek. Om 08:45 uur zal de opening
plaatsvinden ter hoogte van de blokken bij het
lokaal van groep 6. We vragen jullie dan ook
om nog niet met de kinderen naar de klas te
komen.

Gisteren was dan echt mijn laatste dag op Brukelum. Ik
heb afscheid genomen van mijn klas en mijn collega’s. Wat
zal ik ze gaan missen. In de afgelopen 12,5 jaar mocht ik
de juf zijn van jullie kinderen. En wat heb ik daar van
genoten. Enorm bedankt voor de fijne samenwerking en
het vertrouwen. Het gaat jullie goed ! groetjes juf Maaike.

Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe
school en bedanken haar voor alles wat ze voor
Brukelum heeft gedaan.

Afscheid juf Anke Rovers
Juf Anke heeft gisteren samen met
juf Maaike een afscheids- feestje
gevierd met de kinderen uit groep
1,2 en 3. Het was gezellig en
carnavalesk. Juf Anke heeft in veel
verschillende groepen gewerkt en
daarom veel kunnen betekenen
voor de kinderen op Brukelum.
Ook haar wensen we veel werkplezier met haar nieuwe uitdaging.

Na een woordje van juffrouw Barbara zal jong
Ganzegat de prijs uitreiken voor de klas met de
mooist versierde steek, waarna alle kinderen naar
hun eigen klas gaan. Hier zullen ze opgewacht
worden door hun juf.
De rest van de dag spelen de kinderen in gemengde
groepen spelletjes en aan het einde van de dag
hossen we nog even gezellig door de school.
Om 12:15 uur mag iedereen gaan genieten van een
welverdiende vakantie. Wij wensen jullie alvast
heel veel plezier!!! Natuurlijk in het bijzonder onze
jeugdprinses Lara en kleinvorst Lars. Dat het voor
jullie een mooie carnaval mag worden.

Vakantie
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een fijne
carnavalsvakantie. Op 11 maart zien wij iedereen
graag weer uitgerust terug op school.

Personeel:
In groep 3 zal na de vakantie juf Dinyla op
maandag werken, juf Jessica op dinsdag en juf
Dannie blijft voorlopig op woensdag- donderdag en
vrijdag werken. Juf Heidi zal dan beginnen met
haar re-integratie na haar operatie aan haar hand.
De oudergesprekken zullen door juf Heidi en juf
Dannie samen gedaan worden.
In groep1/2 zal juf Maaike Visser werken op
maandag - dinsdag - woensdag en vrijdag.
Juf Dinyla zal op donderdag voor de groep staan.
Op dinsdag en woensdag zal juf Dinyla de groepen
5 en 6 ondersteunen.

Rapportgesprekken

Op 14, 19 en 21 maart vinden de
rapportgesprekken betreffende het eerste rapport
plaats. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Leuk initiatief van kinderen:
Wij willen een opruiming houden in de natuur van
Aarle-Rixtel. Het is voor kinderen vanaf 9 jaar ouders
zijn ook welkom. Aanmelden is op 11 maart op BS
Brukelum in de aula om 15:35 tot 16:15
bij Ginny, Kim Isabel en Eva uit groep 6 en 7
Alvast bedankt!

Vacatures MR
Meepraten op Eenbesbasisschool
Brukelum? In de MR natuurlijk!
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR
instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit
een personeels- en oudergeleding. Op Brukelum
bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding
uit 3 leden. In onze MR zitten
namens de ouders: Jeroen Weekamp (voorzitter),
Antoinette Driessen-Leenders en Lea Aarts
namens het team: Hetty Peeters, Mariël Torres en
Lian Geris

Wat doet een MR?
De MR denkt mee met de school en het bestuur,
toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde
besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke
wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd
zonder instemming van de MR. De MR praat
bijvoorbeeld mee over de visie van de school, het
schoolplan en verbeteringen in het onderwijs. Een
MR kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit
van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.
Vacature oudergeleding

Dit schooljaar eindigt voor Jeroen Weekamp, lid
van de oudergeleding, zijn termijn. Jeroen stelt zich
niet herkiesbaar op. Voor de vacature van Jeroen
geldt een zittingstermijn van 3 jaar. Daarnaast
stopt Antoinette Driessen met haar MR-taken
omdat ze het niet kan combineren met een nieuwe
studie. Voor de vacature van Antoinette is de
zittingstermijn 1 jaar, u vervangt haar namelijk
voor de resterende tijd omdat zij tussentijds stopt.
U kunt zich na dit schooljaar uiteraard wel
opnieuw herkiesbaar stellen en dat is dan zoals
gebruikelijk voor 3 jaar.
Dit betekent dat er nu dus 2 vacatures zijn
waarvoor wij enthousiaste ouders zoeken.
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders (of voogden) met een kind op
Brukelum kunnen zich voor de MR verkiesbaar
stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen
worden gesteld.
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren
aan de gang van zaken op Brukelum. U bent nauw
betrokken bij de school, kunt meepraten en
beslissen over het beleid, krijgt meer contact met
andere ouders, het team en het bestuur en doet op
allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan
ervaring op.
Geïnteresseerd?
Meld u zich dan als kandidaat aan via een e-mail
naar het secretariaat van de MR:
hetty.peeters@eenbes.nl met als titel MRkandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe
waarin u zich voorstelt als kandidaat (wellicht met
foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt.
Deze informatie gebruiken wij om de ouders te
informeren. Kandidaten kunnen zich aanmelden
tot en met vrijdag 15 maart a.s.

Nog een jarige
Gisteren mocht Juf Lian een
kaarsje meer uitblazen op haar
verjaardagstaart. Wij
feliciteren haar van harte en
hopen dat ze een leuke dag
heeft gehad.

Jarigen
2 maart
4 maart
4 maart
9 maart
12 maart
12 maart

Alexander de Clonie Maclennan
Sven Claassen
Ruben Verhappen
Rinske Smukders
Mats van den Boom
Zeb van den Boom

Laatste Ik-ben-Ik training
IK-ben-IK training:
Na Carnaval is het voor de
laatste keer dit schooljaar,
mogelijk uw kind te laten
deelnemen aan de IK-ben-IK
training.
De intake is op
woensdagmiddag 27 maart
en de 1e sessie start op 3
April.
De IK-ben-IK training is een training voor àlle
kinderen die graag zichzelf beter leren kennen.
WIE ben ik? HOE voel ik mij? WAT zou ik op
sociaal-emotioneel gebied ‘nog’ anders willen
leren? De training is ‘op maat’- passend bij de leeren ontwikkelvraag die uw kind heeft.
Meer info: Annemie van Poppel
(Coaching en Begeleiding STAP)
www.coachingstap.nl (kopje IK-ben-IK training)
Beatrixlaan 13 Aarle-Rixtel.
06-12149721

