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Woensdag 22 april 2020

Nieuwsbrief

Agenda Brukelum
27 april t/m 8 mei meivakantie
5 mei bevrijdingsdag
10 mei Moederdag
11 mei OR vergadering
13 mei luizencontrole

13 mei oefentoets groep 7
18mei Vergadering leerlingenraad
21 en 22 mei Hemelvaartsdag
25 mei Studiedag, alle kinderen vrij

Fusie Mooi nieuws .....................
Afgelopen week hebben beide medezeggenschapsraden
van De Heindert en Brukelum instemming verleend aan de
voorgenomen fusie van beide scholen op 1 augustus a.s.
Een heel belangrijke stap in het fusieproces. Die instemming
is niet alleen nodig om tot fusie te kunnen besluiten, maar
ook heel belangrijk voor het draagvlak van de fusie.
Bestuur en directie zijn beide MR’en zeer erkentelijk voor
hun waardevolle en constructieve bijdrage aan het
fusieproces. Dat heeft zekere bijgedragen aan de kwaliteit
van het proces, het draagvlak en de genomen besluiten.
Door de Coronacrisis en
maatregelen is de
ouderraadpleging over de voorgenomen fusie op 6 april jl.
afgelast. In plaats daarvan hebben we een digitale
ouderraadpleging gehouden. Die leverde een positief
resultaat op van 85% van de respondenten. De overige
respondenten hadden geen oordeel, alleen vragen.
Ook het overleg met de vakbonden dat op 16 april jl. was
gepland, is afgelast en vervangen door digitaal en
telefonisch overleg. Afgelopen week bereikte het bestuur
van Eenbes Basisonderwijs een onderhandelaarsakkoord
met de vakbonden (AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV
Overheid, FvOv) over de rechtspositionele gevolgen van de
fusie. Dit onderhandelaarsakkoord is inmiddels voorgelegd
aan de vakbondsleden van beide scholen en naar
verwachting hoort het bestuur eind van de week of het
onderhandelaarsakkoord wordt omgezet in een definitief
akkoord. Ook dat is nodig om een definitief besluit te
kunnen nemen.

Met de positieve afloop van de procedure met de MR’en,
de ouderraadpleging en het overleg met de bonden, is een
besluit over de scholenfusie bijna een feit. Het College van
Bestuur kan pas definitief besluiten als de vakbonden
definitief ‘groen licht’ geven zie hiervoor . De Raad van
Toezicht van Eenbes Basisonderwijs was uiteraard al op de
hoogte van de voorgenomen fusie en zal in mei a.s. het
besluit van het College van Bestuur bekrachtigen.
Op beide onderwerpen worden geen problemen meer
verwacht dus kunnen we het vizier met zijn allen richten op
de fusieschool.
De fusieschool zal een nieuwe naam krijgen en na de
meivakantie gaan we samen met de leerlingen kijken hoe
we tot een nieuwe naam kunnen komen. Mochten er
suggesties of ideeën zijn voor naam en procedure, dan zijn
die van harte welkom. Jullie kunnen die mailen naar
schoolnaam-AR@eenbes.nl

Meivakantie.
Wij wensen iedereen een hele fijne meivakantie rondom
huis, rust lekker uit, hopelijk genieten van het mooie weer.
Er is geen weektaak of huiswerk voor in de vakantie, dus
alles even los laten. Iedereen heeft vakantie verdiend na
de afgelopen periode, waarin we constant aan hebben
gestaan voor elkaar. We hebben hier met zijn allen een
weg in moeten vinden, want zo’n situatie heeft nog
niemand mee gemaakt. Wij zijn trots op alle ouders,
kinderen en leerkrachten, TOP GEDAAN !

Bericht heropenen van de
scholen
Gisteren hebben we het goede bericht gehad dat de scholen
weer open gaan op 11 mei. Wij zijn daar heel blij mee, want
we hebben de leerlingen enorm gemist. Hoe we dit
praktisch gaan organiseren is op dit moment nog niet
duidelijk. Wij krijgen hier richtlijnen voor van de Eenbes en
dan gaat het voorstel naar de MR die instemming geeft.
Het allerbelangrijkste bij de start is de sociaal-emotionele
situatie, groepsvorming en vooral het weer samenzijn. De
nadruk op de lesstof en niveau van de kinderen komt later
wel. Eerst het welbevinden van de leerlingen goed
managen.
In de loop van de volgende week, zullen we u uitgebreid
informeren over welke dagen leerlingen naar school gaan,
waarbij we zoveel mogelijk rekening houden dat de
kinderen uit een gezin op hetzelfde moment naar school
gaan.
De opvang van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare
leerlingen kan gewoon doorgaan.
De standaard afspraken, blijven van toepassing: bij
hoestverschijnselen blijven kinderen thuis, heeft iemand
het thuis benauwd of koorts dan blijft het hele gezin thuis.

Schoolfotograaf
Het maken van de
schoolfoto’s was 14 mei gepland,
maar dat is verplaatst naar 22
juni. Extra tijd voor een lekker
blosje op de wangen.

Praktijk examen groep 7
Groep 7 laat zien dat ze ondanks de quarantaine toch
goed weet hoe je veilig en volgens de regels fietst.

Moederdag
Dit jaar hebben we geen gelegenheid om iets te knutselen
met de kinderen voor alle moeders. We gaan er vanuit dat
de vaders in de actiestand komen. Wij hebben wel een
heel mooi versje voor alle moeders die tegelijkertijd nu
ook juf zijn. Fijne moederdag gewenst voor alle moeders.

Aanstaande vrijdag 24 april hadden we de koningsspelen
gepland en een sportdag. Helaas kan deze niet doorgaan,
maar in het onderstaand plaatje kun je toch vrijdag thuis
koningsspelen doen. Allerlei leuke tips voor het gezin. Als
je een weektaak hebt gekregen voor vrijdag, mag je die
gewoon even laten liggen tot in/na de vakantie. De
leerkrachten zijn niet beschikbaar voor het videobellen,
want die zijn ook koningsspelen aan het vieren.

100 BOEKEN GRATIS LEZEN

Jarigen
22 apr.
26 apr.
2 mei
6 mei
9 mei
11 mei
14 mei
14 mei
15 mei
18 mei
20 mei

Nova van Berlo
Cato Aben
Lieke Driessen
Isa Brommert
Tessa van der Vleuten
Ginny Verbakel
Job van Mierlo
Julian van Mill
Pepijn de Werd
Imke Kweens
Biek van Hoof

Ingezonden berichten
De Wandelvierdaagse
De vergunning voor de wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
is om begrijpelijke reden ingetrokken. Dit jaar dan ook
geen wandelvierdaagse volgend jaar uiteraard en hopelijk
wel en dan van dinsdag 18 mei t/m vrijdag 21 mei 2021.

Nieuwsbrief jeugd Bibliotheek De Lage Beemden
DE VOORJAARSVAKANTIE STAAT VOOR DE DEUR
Kinderen en leerkrachten kunnen even de batterij opladen
en het thuisonderwijs staat even op pauze. Het is (zeker in
deze tijd) wel belangrijk dat kinderen ook in de vakantie
door blijven lezen. In deze brief nog een aantal oude en
nieuwe tips op een rijtje.
Ook hebben we belangrijke informatie met betrekking tot
de landelijke campagnes, waaronder de
Kinderboekenweek, in deze nieuwsbrief opgenomen.
LEESBEESTEN EN LUISTERVINKEN (groep 6-7-8)
Cubiss heeft een mooie lesbrief gemaakt bij de Podcast
Leesbeesten en luistervinken, waar Nederlandse
kinderboekenschrijvers en illustratoren het gesprek
aangaan met hun publiek.
VOETBALVERHALEN
Voor kinderen die van voetbal houden (en misschien iets
minder van lezen), heeft Cubiss een short list gemaakt. In
dit overzicht staan verschillende lees- en luistertips, die
betrekking hebben op voetbalverhalen. Er is bewust
gekozen voor een klein overzicht. Door de keuze opties te
beperken, hoopt men de drempel om eens een e-book of
luisterboek te proberen zo laag mogelijk te houden.
Klik hier voor de lijst voetbalverhalen.

Via de ThuisBieb app zijn er
zo’n 100 boeken gratis te lezen
op tablet of telefoon. De
boeken zijn voor kinderen én
volwassenen. De app is in ieder
geval gratis te gebruiken tot en
met 10 mei. De app is te downloaden in de App Store en
Google Play.
LEESBINGO
Vorige week deelden we al een aantal leesbingokaarten met
jullie. In deze nieuwsbrief voegen we ze nog een keer toe. Een
leesbingokaart werkt bij veel kinderen heel stimulerend. Ze
worden uitgedaagd een aantal opdrachten uit te voeren die
allemaal met lezen te maken hebben. Dit kan zijn het op een
‘gekke’ plek lezen van je boek, maar het kunnen ook opdrachten
zijn die horen bij een bepaald boek.
In de bijlage van deze nieuwsbrief tref je een aantal
leesbingokaarten. De bingokaarten stimuleren het gebruik van de
digitale leesmiddelen zoals: de voorleeshoek, de thuisbieb en de
luisterbieb.

LUISTERBIEB
Soms is het heerlijk om naar
een verhaal te luisteren in
plaats van het zelf te moeten
lezen. De LuisterBieb app is
door bibliotheekleden gratis te
gebruiken. Je kan inloggen met
je pasnummer en wachtwoord. Tijdelijk heeft de
LuisterBieb titels beschikbaar gesteld, die ook door niet
leden te beluisteren zijn. Je kan de luisterbieb downloaden
op je telefoon of tablet via de Google Play Store of via de
App Store.
JEUGDBIBLIOTHEEK
Met behulp van je pasnummer en
wachtwoord kan je via de site van
de jeugdbibliotheek heel veel
boeken digitaal lenen. Je gaat
hiervoor naar de
site www.jeugdbibliotheek.nl, klikt op de juiste
leeftijdscategorie en daar kan je vervolgens doorklikken
naar E-books. Heel veel leesplezier!

