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Woensdag 20-05-2020

Nieuwsbrief

Agenda Brukelum
21 en 22 mei Hemelvaartsdag
25 mei studiedag, alle kinderen vrij
28 mei MR vergadering
1 juni 2de Pinksterdag

3 juni Nieuwsbrief
21 juni Vaderdag
22 juni schoolfotograaf

Welkom op school:
Wij zijn op 11 mei weer enthousiast gestart met het
onderwijs met halve groepen 2 dagen in de week, dit is
goed verlopen. De kinderen (en ouders) zijn nu gewend
aan het afscheid nemen bij de poort en het continurooster
bevalt ook goed. U hebt gisteren weer de nieuwe
richtlijnen gehoord van het RIVM, m.b.t. het onderwijs is
het goede nieuws dat de kinderen vanaf maandag 8 juni
weer volledig naar school komen. Wij zijn bezig om e.e.a.
te organiseren en zullen u hierover volgende week
informeren.

Verschillende activiteiten afgelast
Voor de meivakantie hebben we u al verteld dat er een
aantal activiteiten niet door gaan i.v.m. de coronacrisis.
We hebben gekeken of we een alternatief programma
kunnen doen i.p.v. schoolreis en vossenjacht, maar helaas
is dat niet mogelijk. Geen gezamenlijke activiteiten voor
grote groepen voor de zomervakantie en geen ouders op
school.
We zijn druk bezig om het afscheid van groep 8 toch
inhoud te geven, wij mogen geen slaapfeestjes of
afscheidsavond organiseren maar we willen wel dat de
kinderen terug kunnen kijken op een leuk afscheid van de
basisschoolperiode. We houden u op de hoogte, de laatste
schoolweek zullen we een "feestprogramma" maken, we
zullen ze gezamenlijk alle kinderen uitzwaaien op
woensdag 7 juli want dat is voor de laatste schooldag voor
groep 8.

Donderdag 9 juli zullen we een doorschuifochtend
organiseren. De kinderen van Brukelum gaan om 9.00
uur met hun juf/meester naar de 'Nieuwe school" om
kennis te maken met het gebouw, kinderen en
leerkrachten. 40 jaar geleden zijn alle kinderen met een
platte kar van de Heindert naar Brukelum gebracht en nu
zullen we symbolisch teruggaan. Niet met een platte kar
maar wel te voet.

Formatie
Wij zijn bezig om alle leerkrachten te verdelen over de
groepen voor schooljaar 2020-2021. Volgende week zullen
we dit in de MR-vergadering bespreken en kunnen wij u
hierover in de volgende nieuwsbrief informeren. Het vaste
personeel gaat mee naar de fusieschool, daar zijn we erg
blij mee.
De verdeling van de leerlingen over de groepen weten we
in grote lijn al, dat stond vermeld in de fusieinformatie. De
groepen ½ van de Heindert en Brukelum zullen we
husselen. De leerkrachten zullen een verdeling maken,
waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met verdeling
jongens/meisjes, broertjes/zusjes, vriendschappen enz. Wij
zullen deze groepen binnenkort bekend maken.

Naam van de school
Wij hebben heel veel mooie namen binnengekregen voor
de fusieschool. Dank aan kinderen, ouders en collega’s. We
hebben vandaag met het team een top 4 uitgekozen, die
we hebben voorgelegd aan onze bestuurder Wim Klaassen.

Dinsdag en woensdag zullen we de kinderen laten kiezen
uit de top 4 en krijgt u een briefje mee via het kind,
waarop u als ouder ook een voorkeur kunt aangeven. We
tellen vrijdag 29 mei alle inzendingen en dan weten we
welke naam het meeste is gekozen. Iedereen is heel
benieuwd !

Mei autovrij
In de maand mei niet met de auto naar school komen of
opgehaald worden. Dat is het idee achter de actie.
Een simpel idee wat niet veel nodig heeft... alleen een
gedragsverandering.
Dit project is bedacht door de Jeugdgemeenteraad JGR en
wordt ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en
BrabantsVeiligheidsLabel.
De actie zal dit jaar helaas anders verlopen dan
gepland. Prijzen en andere leuke ideeën die de
Jeugdgemeenteraad had bedacht, zullen helaas komen te
vervallen omdat we dan niet kunnen voldoen aan de 1,5
meter regel. Maar de goede gedachte achter Mei autovrij
willen we heel graag in stand houden. Wij vragen jullie
daarom om niet met de auto naar school te komen.

De weektaak die vandaag verstuurd wordt, houdt rekening
met een lege agenda op 25 mei.

MR-vergadering
Donderdag 28 mei is er een MR-vergadering. Deze
vergadering zal digitaal gehouden worden.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt vooralsnog op 22 juni. Mocht dit
veranderen of anders uitgevoerd gaan worden, dan laten
wij u dat zo spoedig mogelijk weten.

Theoretisch verkeersexamen
huidige groep 7
Het theoretisch verkeersexamen wordt verplaatst
naar september van het volgende schooljaar.

Waarom Mei- autovrij?
De actie heeft een aantal doelen:
- bewegen is gezond;
- niet met auto is beter voor het milieu;
- de klachten over de vele auto's rondom school die
voor verkeersonveiligheid zorgen, zullen afnemen.

Schoolreis
Het schoolreisje kan helaas niet doorgaan. Weer een
besluit dat genomen moest worden n.a.v. de
maatregelen rondom het coronavirus. Jammer, maar
begrijpelijk.

Meester Michiel
Meester Michiel gaat ons binnenkort helaas verlaten.
Hij heeft m.i.v. 1 juni een nieuwe baan op het Summa
College. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor ons
allemaal en wensen hem veel plezier en succes met
deze nieuwe uitdaging.

Studiedag
Een hele drukke dag voor alle meesters
en juffen, maar jullie kunnen heerlijk
genieten van een lekker lang weekend.

Jarigen
21 mei
22 mei
1 juni
3 juni
6 juni
7 juni
13 juni
13 juni
15 juni
17 juni

Bas Elgersma
Britt Migchels
Koen Gijsbers
Lucas van den Eynden
Siem Lamers
Elin van Falier
Jenske Heinsbergen
Sebas Padilla
Raf van de Kamp
Elize van de Meulengraaf

Ingezonden berichten
Inloopspreekuur logopedie
De inloopspreekuren logopedie voor dit schooljaar
vervallen in verband met de coronacrisis. Volgend
schooljaar hoop ik weer met het inloopspreekuur verder te
gaan.
Praktijk voor logopedie B.T.C. van der Heijden
Medipoort (Hoofdlocatie)
De Duivenakker 4 5735 JA AARLE-RIXTEL T: 0492381524
E: logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com
Website: www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.co
m
Dependance:
Medisch Centrum
Burgemeester van der Weidenlaan 13
5741 AR Beek en Donk T: 0492-469026

