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Welkom

Specifieke schoolinformatie per locatie vindt u uiteraard
ook in deze nieuwsbrief terug.

Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie is bijna ten einde… Iedereen is alweer
druk bezig met zijn/haar klas in te richten en ervoor te
zorgen dat de leerlingen maandag fijn worden ontvangen.
We starten as. maandag 19 augustus op beide locaties om
8.30 uur. Wij heten u van harte welkom op het
schoolplein, zodat we samen het schooljaar kunnen
inluiden. Daarna kunt u uw kind naar de klas brengen.
Judith is gelukkig weer hersteld en heeft haar
werkzaamheden opgepakt. Voor vragen zijn Judith en
Barbara bereikbaar op de volgende dagen:
Barbara: ma-woe-vrij
Judith: ma ochtend– di- woe- vrij ochtend

Kalender
U krijgt aan het begin van het schooljaar een kalender en
schoolgids. Op de website staan binnenkort alle
belangrijke data. Hier kunt u
ook lezen hoe u via een URL
de digitale agenda over kunt
nemen in uw persoonlijke
digitale agenda.

Eenbes basisscholen AarleRixtel
De laatste jaren worden er in Aarle-Rixtel minder kinderen
geboren. Dit leidt tot een afname in leerlingaantal.
Hierdoor is een samenwerking tussen beide Eenbes
scholen belangrijk geworden. Als scholen zijn we hier het
afgelopen schooljaar al druk mee bezig geweest.
Samenwerken, verbindingen maken… het afgelopen jaar
heeft in het teken gestaan van professionaliseren, kennis
making tussen beide scholen.
Deze samenwerking gaat het nieuwe schooljaar verder
worden uitgebreid. Waaronder gezamenlijke activiteiten
zoals sportdag, lentemarkt enz.
De samenwerking op professionalisering van leerkrachten
is ook een onderdeel hiervan.
Goede communicatie hierover vinden wij erg belangrijk.
Wij zullen u hierover blijven informeren, middels de
nieuwsbrief. Wij hebben u als ouders/verzorger hierbij
nodig, als u hierin mee wilt/kunt meedenken horen wij dat
graag.
Uiteindelijk gaan we dit schooljaar samen met beide MRen onderzoeken of/hoe de samenwerking kan leiden tot
een mogelijke fusie tussen beide scholen.

Nieuwsbrief/info nieuwe stijl
Zoals u ziet, hebben we een nieuwe stijl voor de info en de
nieuwsbrief. Vanaf dit schooljaar gaan beide scholen meer
en meer samen werken, zo dus ook een gezamenlijke
informatievoorziening middels deze nieuwsbrief, op
woensdag, 1x per 2 weken.

