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woensdag 5 februari 2020

Nieuwsbrief

Agenda Brukelum
12 februari studiedag, alle kinderen vrij
18 februari MR vergadering
19 februari schoolplein delen
19 februari Nieuwsbrief
20 februari 1ste rapport

21 februari carnavalsviering
24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie
3 maart rapportgesprekken groep 1-7
4 maart luizencontrole
5 maart rapportgesprekken groep 1-7

Onderzoek naar scholenfusie
Aarle-Rixtel
Het onderzoek naar de scholenfusie is inmiddels in een
afrondende fase.
Als gevolg van het ziekteverlof van Judith Sonnemans,
heeft Monique Teepen zich bereid verklaard om namens
De Heindert plaats te nemen in de projectgroep die het
onderzoek naar de scholenfusie doet.
Op 30 januari jl. heeft de projectgroep een constructief en
plezierig gesprek gehad met de (afzonderlijke) MR’en van
beide scholen. Er is een aantal belangrijke onderwerpen
met elkaar besproken. Op 18 februari a.s. is er wederom
een gesprek met beide MR’en waarin het conceptonderzoeksrapport zal worden doorgenomen.
Beide scholen hebben een eigen rooster met
onderwijstijden. Voor de gefuseerde situatie moet dus een
keuze worden gemaakt. Vooralsnog is er voor de
fusieschool gekozen voor het continurooster zoals dat op
De Heindert wordt gehanteerd. Dat betekent een
verandering voor de leerlingen en ouders/verzorgers van
Brukelum. Na de carnavalsvakantie zullen deze ouders
worden benaderd in het kader van een (wettelijk
voorgeschreven) ouderraadpleging om de meningen
hierover te peilen.
De kinderen van de fusieschool komen uiteindelijk in één
gebouw (De Heindert) samen, maar dit past op dit moment
nog niet. Er zal dus een aantal schooljaren sprake zijn van

twee locaties. Er wordt niet (bij)gebouwd en er komen
geen noodlokalen. De gemeente Laarbeek heeft
aangegeven hier geen geld voor beschikbaar te stellen.
De kinderen in de huidige bovenbouw zijn al een aantal
jaren gewend aan het systeem van de eigen school. We
denken dat het goed/beter is om ze in de huidige groep bij
elkaar te houden en hun basisschooltijd af te laten maken
met de eigen methodes voor rekenen, taal, spelling en
begrijpend lezen. Dat betekent dat als uitgangspunt de
huidige groepen 5, 6 en 7 van beide scholen bij elkaar
blijven en dus niet worden gemengd.
Over de voorgenomen fusie zal een bijeenkomst
(ouderraadpleging) worden gehouden op beide scholen op
maandag 6 april a.s. van 18:30-20:00 uur op Brukelum en
van 20:30-22:00 uur op de Heindert. T.z.t. volgt nadere
informatie.

Personeel
Op 1-2-2020 was juf Anne 12 ½ jaar in dienst van de
Eenbes, Proficiat !
Juf Marion heeft morgen haar laatste werkdag op
Brukelum, ze heeft juf Anne vervangen tijdens het
zwangerschapsverlof. We danken haar voor haar inzet in
groep 6. Ze maakt deze week de overstap naar de
Heindert, waar ze op donderdag en vrijdag voor groep 5/6
staat.

Medezeggenschapsvergadering
Creavoorstelling groep 4 en 5
Groep 4 en 5 lieten Sinterklaas nog een maandje in
Nederland en dat leidde tot een leuke voorstelling. We
bedanken alle ouders voor hun enthousiasme en support.

Oproep
Wij zijn dringend op zoek naar
mensen die mee willen helpen
met het oversteken van onze
kinderen bij school. Vooral op
dinsdag is er behoefte aan een
brigadier. Wie helpt ons uit de
brand!!! U kunt zich hiervoor
melden bij de leerkracht van uw kind.

De medezeggenschapsraad vergadert 18 februari. Dit keer
is het een gesloten vergadering, dit
betekent dat er geen toehoorders aan
kunnen sluiten.

Leerlingenraad
Woensdag 5 februari komen de leden
van de leerlingenraad bij elkaar.

Ouderavond
Binnenkort krijgt uw kind het rooster van de ouderavond
mee. Komt het tijdstip of de avond u echt niet uit, dan kunt
u onderling ruilen. Brengt u de leerkracht ook op de
hoogte? Dan hebben zij de
juiste papieren klaar liggen.

Gezond trakteren
Als kinderen jarig zijn trakteren ze in de klas, wij hebben
met elkaar afgesproken dat we dit zo gezond mogelijk
doen. We zijn een tolerante school, dus suiker is niet
verboden. Zullen we met zijn allen weer eens alert zijn op
de gezonde traktaties, want op internet staan hier leuke
ideeën over. De leerkrachten doen mee met de traktaties
voor de kinderen, dus het is niet nodig om voor ons
chocolade e.d. mee te geven.

Rapport
Donderdag 20 februari krijgen alle kinderen hun eerste
rapport. Bij de meeste is al dat harde werken beloond met
mooie resultaten, bij sommigen moet er hier en daar nog
een tandje bijgezet worden. Daar kan je dan de komende
maanden nog meer je schouders onderzetten.
Zorgen jullie voor een goede tas zodat de map droog en
onbeschadigd thuiskomt? De map willen we graag na de
carnavalsvakantie weer terug, hij wordt hier in de kast
bewaard tot de zomervakantie.

Carnaval
Wij gaan in de week
voorafgaand aan carnaval al
warm lopen met
verkleedpartijtjes. Van iedere dag
maken we een themadag.
We beginnen maandag 17 februari
met een pyjamadag. De volgende
dag is het thema ‘andersom’. Denk
hierbij aan je kleren achterstevoren
of binnenstebuiten. Je schoenen
verwisselen lijkt ons niet zo handig lopen, al zijn er
kinderen die weinig van bokkenpootjes lijken te voelen J.
Op woensdag is het een rare harendag en donderdags
oranjedag. We eindigen de week met op vrijdag het
carnavalsfeest. Daarover krijg je in het volgende bulletin
uitleg.

jarigen
9 feb.
15 feb.
16 feb.
19 feb.

FloorWildenberg
Evelijn van Mill
Imke Elgersma
Suze Janssen

Ingezonden berichten

Avonden vanuit het Samenwerkingsverband voor
ouders en leerkrachten over autisme
Ouderavond ‘Heeft mijn kind autisme… en wat dan?’ op 11
februari 2020
Een vermoeden van autisme kan leiden tot een diagnose.
Een diagnose kan leiden tot begeleiding en behandeling.
Begeleiding en behandeling is voor veel ouders en
kinderen helpend. Er komt duidelijkheid en steun. Er
kunnen adviezen of interventies komen voor angst,
probleemgedrag of andere zaken die spelen. Uit onderzoek
blijkt dat vroege interventie helpend is om de ontwikkeling
van kinderen met een autismespectrumstoornissen
positief te stimuleren.
Helaas gaat hier vaak een enorme zoektocht voor ouders
aan vooraf. Waarom, wanneer, bij wie vraag ik advies en
een diagnose? Welke hulp kan ik krijgen? Wie financiert
dat? Als school wil je daarin adviseren en doorverwijzen,
maar vaak is het ook voor de professional een zoektocht.
Op 11 februari houdt het samenwerkingsverband po
Helmond een ouderavond over dit thema onder de titel
“Heeft mijn kind autisme…..En wat dan?” De avond gaat
over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose
autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind
hulp krijgen? Er zal iemand van het Autisme Steunpunt
aanwezig zijn en één of meerdere zorgaanbieders.
De ouderavond is op dinsdag 11 februari van 19:30 tot
21:00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool aan
de Berkveld in Helmond.
Autisme Belevings Circuit voor ouders en professional
samen.
Op 23 maart 2020 organiseert het samenwerkingsverband
PO Helmond Peelland een ABC voor ouders. Afgelopen jaar
hebben we dat ook gedaan en vonden mensen het een
waardevolle ervaring.
De opzet is dat een medewerker van een school komt
samen met een ouder van een kind met autisme. Het doel
is dat je zo in gesprek gaat met elkaar over de impact van
het autisme op het kind, ouders en school en komt tot
meer begrip en afstemming. Het autisme belevingscircuit
wordt gegeven door medewerkers van het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant.
Werk je op een school in het samenwerkingsverband
Helmond po met een kind met autisme en diens ouders?
Wil je samen met die ouder autisme beleven? Nodig dan
een ouder uit en kom samen naar het ABC in Helmond op
maandag 23 maart 2020 van 19:00 tot 21:30 uur. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Meer informatie:
Stuur deze informatie a.u.b. door naar ouders van
kinderen met autisme.
Mocht je interesse hebben in het ABC of de ouderavond
neem dan contact op met het SWV Helmond po. Mail:
po@swv-peellandpo.nl

Je bent ook welkom op het Autisme Steunpunt in
Eindhoven:
Op 14 januari 2020 in de avond geven we het Autisme
Belevings Circuit
Op 3 februari 2020 verzorgen we een avondlezing ‘Autisme
en executieve functies’
Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant
www.autismesteunpunt.nl
info@autismesteunpunt.nl
088 – 2140102
SWV Helmond Peelland PO
www.swv-peelland.nl
po@swv-peellandpo.nl
0492 - 511232

