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woensdag 22 januari 2020

Nieuwsbrief

Agenda Brukelum
23 januari crea-voorstelling groep 4 en 5
27 t/m 29 januari adviesgesprekken groep 8
30 januari MR vergadering
30 en 31 januari staking
31 januari Dag van de directeur

4 februari tafeltennisclinic
5 februari leerlingenraad
5 februari Nieuwsbrief
12 februari studiedag, alle kinderen vrij
18 februari MR vergadering

Eenbes basisonderwijs ‘leren
met Passie’
De wereld beweegt. We leven samen
met steeds meer mensen, meer
kinderen, meer culturen. En
vernieuwingen vliegen ons om de
oren, zeker in de Brainport-regio. De
impact van deze voortdurende
veranderingen is groot. In dit nieuwe
koersplan lees je hoe we bij Eenbes
Basisonderwijs inspelen op deze
ontwikkelingen en hoe we omgaan
met vragen van vandaag de dag.
U leest hier de tekst van het nieuwe
Koersplan Leren met passie:
https://www.eenbes.nl/download/file:leren-met-passieonline-1.htm
Hier vindt u het filmpje, wat op youtube staat:
https://www.youtube.com/watch?v=MRzzyvtiFtQ

Onderzoek naar scholenfusie
Aarle-Rixtel
"Leren met passie" is de nieuwe slogan van het koersplan
van Eenbes Basisonderwijs voor de periode 2020-2024. Wij
willen dat kinderen kunnen leren op de manier die bij hun

past en dat er een doorgaande ontwikkeling is.
Burgerschap, persoonsvorming, omgevingsbewust en
duurzaamheid krijgen een belangrijke rol in ons
programma.
Wat hebben de kinderen van deze tijd nodig aan onderwijs
en hoe ziet dat eruit? Het leer- en werkgeluk voor iedereen
bij Eenbes Basisonderwijs staat voorop.
Welke methodes passen daarbij, hoe/waar leren kinderen,
wat verwachten we van ze. Toetsen en rapportage komen
ook nog voorbij.
In het kader van het nieuwe koersplan is het team
begonnen om onze visie en missie te herijken: wat voor
school willen we zijn?
Al eerder hebben we u geïnformeerd dat er een onderzoek
loopt naar de scholenfusie van de Eenbes scholen in AarleRixtel. Omdat beide scholen al intensief samenwerken en
met het oog op die voorgenomen toekomstige
scholenfusie, werken beide teams dan ook samen aan deze
missie- en visieontwikkeling. We zullen u hierover
binnenkort nader informeren.
Het onderzoek naar de scholenfusie wordt in februari en
maart a.s. afgerond. De komende periode vindt er overleg
plaats met de beide MR’en over verschillende
onderwerpen.
In april komt er op elke school ook nog een
ouderraadpleging. U ontvangt daarover binnenkort nader
informatie.
Uitgangspunt bij dit alles zijn steeds de leerlingen. Wij
willen het beste onderwijs voor hen.

Kortom, u leest dat we met elkaar hard werken en bouwen
aan dat wat de kinderen in Aarle-Rixtel nodig hebben van
het Eenbes onderwijs!

Open dag Brukelum en De
Heindert

Voorleesochtend onderbouw
Vandaag zijn alle peuters en kleuters uit AarleRixtel op Brukelum geweest om naar het verhaal
te luisteren van de moppereend. Het was een
heel gezellig samenzijn.

Wilt u alvast het volgende in uw agenda noteren? 11 maart
is er weer een open dag voor het aanmelden van nieuwe
leerlingen. Verdere informatie volgt nog.

Creavoorstelling groep 4 en 5
Morgen staan groep 4 en 5 op
de planken.
’s Middags is de uitvoering voor
alle kinderen van school. ‘s
Avonds begint de voorstelling
voor volwassenen en voor
oudere broers en zussen die
inmiddels de basisschool
verlaten hebben om 18:30 uur.
(Jongere) broertjes en zusjes mogen zich thuis een uurtje
met de oppas vermaken.
De acteurs en actrices, oftewel de Gouden Kalf winnaars
van de toekomst, worden ’s middags om 13:00 u in de
Dreef verwacht. Lunchen zij op school? Dan neemt juf
Hetty of meester Martijn hen mee naar De Dreef. ’s
Avonds worden zij om 18:15?? u verwacht.
Bij de uitgang van de zaal staat een juten zak waarin u een
vrijwillige bijdrage kunt stoppen. Waarom dit een juten zak
is, zal u snel duidelijk zijn als de voorstelling begint.

Stakingsdagen
Op 30 en 31 januari wordt er geen lesgegeven. Vorige
week heeft u per mail hierover een bericht met toelichting
gekregen. Het idee is ontstaan om twee dagen in te vullen
met alle Laarbeekse scholen, als alternatief van een
stakingsbijeenkomst, met bijvoorbeeld de volgende
vragen:

Adviesgesprekken groep 8
Op 27, 28 en 29 januari vinden de adviesgesprekken voor
groep 8 plaats. Welke vorm van voortgezet onderwijs
vinden wij het meest geschikt? U heeft hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Bij dit gesprek worden de
leerlingen zelf ook verwacht, het gaat tenslotte over hun
toekomst.

Letterfeest groep 3

•
•
•

•

Hoe zorgen we er voor dat het
aanzien van ons vak weer toeneemt ?
Wat kunnen we zelf nog doen om het
lerarentekort aan te pakken ?
Onderwijsinhoudelijk: hoe kunnen we het
onderwijs anders inrichten als we het met minder
leerkrachten moeten doen? Wat of wie hebben
we dan nodig?
Werk-privé balans: Wat heb ik als medewerker
nodig van mijn werkgever om meer uren te gaan
werken? Hoe ervaar ik minder werkdruk?

Wij houden u van onze ideeën op de hoogte!

Vandaag hebben alle
kinderen uit groep 3 hun letterdiploma gekregen.

Tafeltennisclinic
In de week van 4 februari worden er tafeltennisclinics aan
de groepen 3 t/m 8 gegeven. Wie wanneer les krijgt, wordt
nog bekend gemaakt, dat is bij het verschijnen van deze
nieuwsbrief nog niet bekend.

• Vrijdag: carnavalskleding.
Vanwege veiligheid en schoonmaak mogen de zwaarden
en geweren thuis blijven en confetti is ook voor een ander
moment.
Hoe de vrijdag er precies uit gaat zien, daarover wordt nog
druk overlegd. Wel kunnen we al vertellen dat o.a. de
onderbouw eerst samen met de kinderen van De Heindert
in de speelzaal feest en dat de bovenbouw met zijn allen
naar de Ganzegatzaal gaan.

Jarigen
23 jan.
27 jan.
31 jan.
1 feb.

Liene Weekamp
Vince van Hoof
Stef van de Weijer
Coen Peels

Medezeggenschapsvergadering
Het is donderdag 30 januari weliswaar een stakingsdag,
maar de MR-vergadering laten we toch doorgaan. Wilt u
de vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen
met juffrouw Hetty via e-mail, hetty.peeters@eenbes.nl

Ingezonden berichten
Flessenactie jeugdcarnaval Jong Ganzeagat Aarle-Rixtel

Leerlingenraad
Woensdag 5 januari steekt de leerlingenraad de koppen bij
elkaar.

Carnaval
In de volgende nieuwsbrief krijgen jullie meer informatie,
maar we kunnen wel alvast het een en ander vertellen
over de week voor carnaval. Iedere dag zien we een ander
uiterlijk.
• maandag: pyjamadag
• dinsdag: andersomdag
• woensdag: gekke harendag
• donderdag: kleurdag en de kleur is oranje

Zaterdag 25 Januari houdt Jong Ganzegat de jaarlijkse
flessenactie van 09:30 t/m 12 uur en niet zoals vermeld
staat in de carnavalskrant op zaterdag 1 Februari. De
jeugdprins, jeugdprinses, kleinvorst, hofdame, de raad van
elf en de jeugddansmariekes komen langs om lege PET
flessen/statiegeldflesjes bij u op te halen. Alle merken zijn
welkom, wij kunnen ze daarna inleveren bij de diverse
supermarkten. Mocht u niet thuis zijn en toch willen
doneren, dan kunt de PET flessen of statiegeldflesjes
inleveren bij Cendra. Ook daar is iemand aanwezig van
Jong Ganzegat.
We houden deze actie om leuke dingen te kunnen doen
voor de carnavalsavonden en willen dan wat groter
uitpakken b.v. tijdens de thema avond van maandagavond
24-02. Daarom vragen wij uw hulp om zo veel mogelijk PET
flessen ter beschikking te stellen, zodat we voor de jeugd
van 8-12 leuke avonden kunnen organiseren. Tot zaterdag
25-01
Alaaf Jong Ganzegat

Laatste ik-ben-ik training van dit schooljaar
De intakes zijn woensdag 4 maart en we starten 11 maart.

Volgend schooljaar zijn er weer 2
nieuwe rondes.
Coaching en Begeleiding S.T.A.P.
Beatrixlaan 13
5735 CX Aarle-Rixtel
06-12149721
Coach@coachingstap.nl
www.coachingstap.nl

EHBO-VERENIGING AARLE-RIXTEL
START CURSUS EERSTE HULP BIJ
KINDEREN
Woensdag 12 en 19 februari, 4 en 18
maart 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

Uitnodiging LBBT BC Lieshout zondag 22
maart 2020
Beste jongens en meisjes,
LBBT 2020:
Het is weer de hoogste tijd om jullie sporttenues uit de
kast te halen om het op te nemen tegen de andere
Laarbeekse scholen. Het is namelijk weer bijna tijd voor
het jaarlijkse “Laarbeeks Basisschool Basketball Toernooi”.
Heb jij zin om samen met je klasgenoten als team een
mooie, sportieve en vooral leuke basketballdag te
beleven? Schrijf je dan samen met je klasgenoten in voor
het LBBT. Het LBBT vindt plaats in sporthal de Klumper te
Lieshout. Het LBBT staat al jaren garant voor een dag vol
sportief plezier waarin basisscholen tegen en met elkaar
leren basketballen. Het LBBT heeft als doel om een
sportief, respectvol en enthousiast toernooi neer te zetten
en natuurlijk vallen hier mooie prijzen mee te winnen!
Algemene informatie:
• Het toernooi is ingedeeld in drie verschillende
leeftijdscategorieën.
o Groepen 3 & 4: van 09.00 uur tot 12.00
uur
o Groepen 5 & 6: van 12.30 uur tot 16.00
uur
o Groepen 7 & 8: van 16.30 uur tot 20.00
uur
• Per leeftijdscategorie kunnen maximaal 16 teams
(6-12 spelers per team) meedoen.
• Elk team dat mee doet heeft een eigen
begeleider/ouder van school nodig.

•

•
•
•

•
•

•

Inschrijven is ALLEEN mogelijk via
www.bclieshout.nl. Je krijgt dan een
bevestigingsemail van ons.
De uiterlijke inschrijfdatum is zondag 8 maart
2020 dus zorg dat je er op tijd bij bent!
Vergeet niet om een leuke naam voor jullie team
te verzinnen.
Zorg ervoor dat je afspreekt in welke kleur shirts
jullie team zal spelen. Een reservekleur is ook
handig!
Het LBBT wordt begeleid door coaches,
scheidsrechters en andere vrijwilligers van BC
Lieshout.
Dit jaar is er helaas, in tegenstelling tot vorig jaar,
geen Nederlands Kampioenschap voor
basisscholen.
NIEUW: Kinderen van groep 3 en 4 kunnen zich
(met hun team) aanmelden voor een korte
kennismaking met basketball, zodat ze weten wat
hen te wachten staat op het LBBT. Stuur een
mailtje naar lbbt@bclieshout.nl voor meer
informatie.

Teams reserveren?
Om alle scholen een kans te geven om minimaal één team
in te schrijven, zal er voor elk leerjaar van elke school één
plek gereserveerd zijn. Deze reservering vervalt op zondag
1maart. Daarna kunnen andere scholen deze plekken
innemen wanneer ze met meer dan één team willen
deelnemen. Wil je gebruik maken van deze reservering?
Laat dat dan voor zondag 1 maart
weten. Wil je meer dan één team
uit één leerjaar opgeven, dan zal
het tweede team op de wachtlijst
komen en na 1 maart automatisch
de vrije plekken innemen, totdat de
poules vol zijn. Hierbij hanteren we
de volgorde van inschrijven. Als er
drie teams per leerjaar worden opgegeven, dan geldt deze
regeling ook voor het derde team. Een tweede team van
een andere school of leerjaar heeft dan voorrang op een
derde team van dezelfde school/leerjaar.
Contact:
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen
over het LBBT kunt u altijd contact opnemen met ons via
onze website www.bclieshout.nl of een email sturen naar
lbbt@bclieshout.nl. Verder kunt u voor vragen persoonlijk
terecht bij Maarten de Groot op telefoonnummer 0629604102. Wij zien jullie inschrijving graag tegemoet en
samen gaan we er een leuke en sportieve dag van maken!
Met vriendelijke groet,
De Activiteiten Commissie
Basketball Club Lieshout

Bibliotheek De Lage Beemden
KennisFabriek over de landmacht
Vrijdag 14 februari is Adjudant Amor te gast bij de
KennisFabriek van Bibliotheek De Lage Beemden. Amor is
werkzaam bij de 13 lichte Brigade van de Koninklijke
Landmacht.
Wat doet een militair nou allemaal? Hoe ziet een kazerne
er uit? Wat doet een militair tijdens uitzending? En wat eet
hij bijvoorbeeld tijdens een oefening? Allemaal vragen
waarop Adjudant Amor antwoord heeft.
Adjudant Amor is in totaal drie keer uitgezonden geweest.
Hij heeft dus veel te vertellen. Natuurlijk komt hij gekleed
in zijn uniform. Na zijn presentatie gaan de kinderen zelf
aan de slag met een bouwpakketje van een Boxer
(pantservoertuig) en heeft Amor voor iedereen een
noodrantsoen.
Dankzij de lichte en snelle (gepantserde) wielvoertuigen is
13 Lichte Brigade van groot belang. De brigade wordt
wereldwijd ingezet voor gevechts- of vredesoperaties en
bij rampen en calamiteiten. Maar ook voor het uitvoeren
van ceremoniële taken en om civiele autoriteiten te
ondersteunen.
De KennisFabriek vindt plaats op vrijdag 14 februari 2020
van 16.00 – 17.00 uur bij JC De Bunker, Sint Annastraat 60
Gemert. Dit kenniscollege is bedoeld voor kinderen vanaf 8
jaar. Deelname is gratis. Meld je snel aan, de KennisFabriek
is populair en vol is vol. Aanmelden is verplicht en kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl.

KennisCafé: Heelhuids het schooljaar door
Op dinsdag 7 april presenteert Bibliotheek De Lage
Beemden een KennisCafé Special met Mark van der Werf,
beter bekend als ‘Meester Mark’. De lezing vindt plaats
van 19.30 tot 21.30 uur in de Eendracht in Gemert en is
bedoeld voor ouders, leerkrachten en andere
geïnteresseerden. Voor iedereen zullen de verhalen van
Meester Mark herkenbaar zijn. Toegang is € 7,50, inclusief
een kopje koffie/thee. Kaartjes zijn te koop via
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Over zijn ervaring in het onderwijs en over de lezing zegt
Mark het volgende: “Zelf bakte ik er maar weinig van voor
de klas. Terwijl mijn leerlingen met lijmpotjes voetbalden,
verzoop ik in mijn administratie. Binnen twee jaar hield ik
het onderwijs voor gezien. Sindsdien heb ik honderden
leraren gesproken over de vraag hoe zij wél het hoofd
boven water houden. Tijdens deze lezing in Gemert vertel
ik niet alleen over mijn eigen onderwijservaringen. Ik deel
ook verhalen en tips van een heleboel andere juffen en
meesters die, ondanks de enorme werkdruk, nog altijd met
ontzettend veel plezier en energie lesgeven. Wat is hun
geheim? Ik ondersteun mijn verhaal met een heleboel

plaatjes met kinderlogica en ik sta stil bij mijn nieuwe boek
Schoolpleinmoeders. Want van hen valt natuurlijk ook van
alles op te steken.”
Mark van der Werf was jarenlang journalist, onder meer bij
het Algemeen Dagblad. In 2011 gooide hij het roer om en
werd leerkracht op een basisschool. In Meester Mark
draait door, zijn eerste boek, beschrijft hij waarom hij het
onderwijs inging, maar er ook al weer snel de brui aan gaf.
Daarna verschenen Meester Mark vraagt door en Meester
Mark graaft door. In Meester Mark rekent het goed en Een
dikke tien van Meester Mark bundelde hij grappige foutjes,
bijdehante briefjes, creatieve ingevingen en andere
kinderlogica. Zijn nieuwste boek is Schoolpleinmoeders.

