Broekelingstraat 2
5735 HC Aarle-Rixtel
T 0492 381876
E brukelum@eenbes.nl

Schoolstraat 1
5735 CG Aarle-Rixtel
0492 381214
E directieheindert@eenbes.nl

woensdag 27 november 2019

Nieuwsbrief

Agenda Brukelum
5 december Sinterklaasviering
6 december Studiedag, alle kinderen vrij
10 december MR vergadering
11 december Nieuwsbrief
11 december Leerlingenraad

12 december Schoolplein delen
12 december voorlichting vuurwerk groep 7
19 december Kerstviering 17:00 – 19:00 uur
19 december Kinderen 's middags vrij
23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie

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.

Sinterklaas
Morgen, donderdag 28 november mogen alle kinderen
hun schoen zetten in de klas.
Hoe ziet het programma er donderdag 5 december uit? De
onderbouw krijgt ‘s middags bezoek van de Sint en zijn
Pieten. Zij ontvangen hem buiten en gaan daarna samen
naar de speelzaal waar de Sint verwend wordt met
optredens en liedjes. ‘s Morgens hebben zij een alternatief
programma waarin o.a. een knutselcircuit zit. We trakteren
de kinderen op strooigoed en ranja.
De bovenbouw heeft ‘s morgens surprises. Iedereen heeft
thuis wat geknutseld en dat zit samen met het cadeautje in
een dichte zak met aan de buitenkant de naam. De
surprises (graag verpakt in een vuilniszak) kunnen vanaf

8:00 uur in de klas gezet worden, daarna ga je weer naar
buiten tot dat het tijd is. ‘s Middags hebben zij een
aangepast programma, maar de Sint en Pieten richten zich
m.n. op de onderbouw.

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.

Schoolfruit
Het schoolfruit voor de kleine pauze is een succes, we
hebben al een variatie gehad aan fruit en er komt nog van
alles. Wij willen gezond gedrag stimuleren.

Crea-voorstelling groep 1/2 en 7
Dank je wel, lieve ouders voor al jullie hulp om mede van
deze creavoorstelling een succes te maken.

Vuurwerkvoorlichting
Donderdag 7 december krijgen de kinderen van groep 7
voorlichting over vuurwerk.

Kinderpostzegelactie
De opbrengst van de kinderpostzegelactie is dit jaar
landelijk € 9,4 miljoen. Eenbes basisschool Brukelum zorgde
voor een opbrengst van € 5.197. Nog nooit in de 27 jaren
die we meedoen haalden we zoveel geld op. We wonnen
dan ook een gouden certificaat. Een deel van de opbrengst
gaat naar dakloze kinderen en een deel besteden we aan
onze eigen schoolbibliotheek. Er komen voor onze school
maar liefst 8 boekenpakketten in januari 2020. Dank je wel,
groep 7 en groep 8!

Leerlingenraad
Jong geleerd is oud
gedaan. Eerst kwamen
de volwassenen van de
MR bij elkaar. Een dag
later steekt de
leerlingenraad de
koppen bij elkaar.

Buiten
speelmateriaal
De bovenbouwgroepen mochten buiten speelmateriaal
kiezen waarmee ze in de pauze spelen. Alles wordt in de
eigen klas in een mand bewaard wordt. Iedere klas is
zelfverantwoordelijk voor hun eigen spullen, dus het is
belangrijk dat het na iedere pauze opgeborgen wordt.

Kerst
Op donderdag 19 december hebben we de jaarlijkse
kerstviering. In de ochtend is er een programma waarin
alle kinderen eten klaarmaken voor de kerstviering ‘s
avonds o.l.v. ouders en leerkrachten. Iedereen gaat naar
huis om 12.00 uur, want dan zijn alle kinderen vrij. Om
17.00 uur wordt iedereen op school verwacht en gaan we
gezamenlijk naar de kerk. Na afloop van de viering lopen
we terug naar school waar we gezellig samen eten. Om
19.00 uur is het kerstfeest afgelopen.
Vrijdagochtend is er nog school en daarna begint om 12.30
uur de kerstvakantie. In de volgende nieuwsbrief komt
uitgebreid informatie over de kerstviering.

jarigen
Medezeggenschapsraad
Het verslag van de vergadering van 13 november is
inmiddels op de website te lezen.
Dinsdag 10 december vergadert de MR o.a. over de
volgende onderwerpen: fusie- en samenwerkingstraject,
taakbeleid en acties n.a.v. het auditbezoek. Wilt u deze
vergadering als toehoorder bijwonen dan neemt u contact
op met Hetty hetty.peeters@eenbes.nl

28 nov.
1 dec.
3 dec.
7 dec.
7 dec.
10 dec.
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