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Belangrijke data
2 september
5 september
6 september
18 september
18 september
23 - 27 september
24 september
25 september
26 september
30 september

(september)

Startgesprekken
Startgesprekken
Verkiezing KMR
Schoolfotograaf
Schoolkorfbaltoernooi groep 5 + 6
Week tegen pesten
Inloopmoment 8.25 - 8.45 uur
Studiedag
Nieuwsbrief 12
MR vergadering

Algemeen
Frisse start
Kinderen en leerkrachten hebben dit schooljaar een goede start gemaakt. Iedereen verscheen fris en fruitig op
school, toen de schooldeuren weer open gingen. Dat is ook in de plaatselijke media niet onopgemerkt gebleven.
De Nuenense krant berichtte over onze start. Voor wie het gemist heeft: Nuenense Krant
Inmiddels is de algemene ouderavond achter de rug. De opkomst was groot en dat toont de betrokkenheid van
ouders bij onze school. Laten we er samen voor zorgen dat dit schooljaar voor al onze kinderen een geslaagd
schooljaar wordt! Het team van Heuvelrijk heeft er zin in!

Startgesprekken
Volgende week vinden de startgesprekken plaats. Dit zijn een soort 10-minutengesprekken, waarbij de ouders
aan het woord zijn en de leerkrachten luisteren. Vorig schooljaar hebben we deze gesprekken ingevoerd, omdat
veel ouders aan het begin van het schooljaar even met de leerkracht(en) van hun kind(eren) willen praten. Het
geeft dan ook alle ouders de mogelijkheid om belangrijke informatie over hun kind(eren) te delen. Natuurlijk
vindt er bij de overgang naar een nieuwe groep een overdracht van informatie tussen de leerkrachten plaats,
maar het blijkt toch ook wel erg prettig als er ook informatie vanuit de ouders komt. Bovendien kan er in de
afgelopen weken natuurlijk ook iets gebeurd zijn, waar de school nog geen weet van heeft. We hopen dan ook
dat alle ouders van deze gelegenheid gebruik maken. De inschrijflijsten hangen bij de trap naar de
bovenverdieping.

Inloopmoment
Op dinsdag 24 september vindt van 8.30 tot 8.45 uur het eerste
inloopmoment van het schooljaar plaats. Op dat moment zijn
(groot)ouders in de gelegenheid om even bij de kinderen in de
groepen te kijken. De kinderen vinden het dan vaak erg leuk om
hun boeken, schriften en werkjes te laten zien. U bent dan ook van
harte welkom.

Nieuwe leerlingen
Zoals elk jaar zien we na de zomervakantie weer een aantal nieuwe
gezichten. Er zijn dit schooljaar weer verschillende kinderen gestart
op onze school. We heten hen van harte welkom en wensen hen
een fijne tijd op onze school!

Studiedag 25 september
Op woensdag 25 september zijn alle kinderen vrij! Dat geldt
overigens voor alle Nuenense Eenbesscholen. De teams van deze 6
scholen gaan op die dag van en met elkaar leren en volgen daarnaast
zelf onderwijs over de laatste wetenschappelijke bevindingen m.b.t.
de werking van het brein van kinderen en de gevolgen daarvan voor
het basisonderwijs. Het belooft een interessante en leerzame
studiedag te worden.

We zijn trots op onze nieuwe collega’s, ze stellen zich graag aan u voor
Inge Merks
Mijn naam is Inge Merks. Ik kom uit Lieshout. Ik ben sinds juni 2018 afgestudeerd als leerkracht op hogeschool
de Kempel. Het afgelopen jaar heb ik veel ervaring op mogen doen vanuit de vervangerspool van de Eenbes.
Ik vind het erg belangrijk dat leerlingen met plezier naar school komen en vertrouwen voelen. Ik vind het
daarom belangrijk om een goede band op te bouwen met de leerlingen, zodat zij zich veilig voelen op school en
bij de leerkracht. Iedere leerling is uniek en leert op zijn eigen manier. Daarnaast wil de leerlingen helpen zodat
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, al hun leerkansen kunnen benutten en zich klaar kunnen maken voor de
toekomst. Ik ben een leerkracht die graag nieuwe dingen probeert en leerlingen wegwijs maakt met de 21st
century skills.
In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen, naar de film of gewoon lekker even ertussenuit. Ook wandelen vind ik erg
leuk, maar dan wel met mijn camera. Fotografie is een van mijn andere passies naast het onderwijs. Ik vind het
heerlijk om mooie beelden en momenten vast te leggen om er later nog eens van te kunnen genieten.
Dit jaar zal ik op maandag en dinsdag werkzaam zijn op Heuvelrijk. Ik kijk er erg naar uit om samen met Carin
aan de slag te gaan in groep 3/4.

Charlotte Eijsermans
Via deze weg stel ik mijzelf graag even voor. Mijn naam is
Charlotte Eijsermans. Ik ben 23 jaar oud en ik woon
momenteel nog in Mierlo. Van kleins af aan weet ik al dat ik
juffrouw wil worden. Om mijn doel te bereiken heb ik de
opleiding onderwijsassistente gevolgd in ’s Hertogenbosch en
ben ik vorig schooljaar afgestudeerd aan Hogeschool de
Kempel in Helmond. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich
veilig en thuis voelen bij mij in de klas. Ik probeer iedere dag
het beste uit de kinderen te halen en de positieve sfeer in de
klas te stimuleren. Ik zeg altijd ‘Niemand kan alles, iedereen
kan iets’. Loop gerust een keer binnen om kennis te maken. Ik
sta op maandag t/m vrijdag voor groep 6/7.

Bodhi Sterken
Mijn naam is Bodhi Sterken. Ik ben 22 jaar oud en woonachtig in Beek en Donk. Dit schooljaar mag ik met trots
vertellen dat ik de leerkracht word van groep 7/8. Ik kijk ernaar uit om in de groep 7/8 aan de slag te gaan!
In mijn vrije tijd ben ik graag op reis, maar ook creatief bezig zijn vind ik erg leuk. Ik hou ontzettend van mijn
beroep en ben dan ook van mening dat je van gelukkige leraren de mooiste dingen leert. Mijn werkdagen zijn
maandag t/m vrijdag.

Chava van der Zanden
Mijn naam is Chava van der Zanden en ik kom dit schooljaar het team 2,5 dag in de week
ondersteunen/begeleiden. Ik ben moeder van 2 kinderen, Teus van 15 jaar en Minne van 13 jaar.
Ik woon samen met Paul en ook hij heeft 2 kinderen, Bram van 19 jaar en Lise van 21 jaar. We wonen met zijn
allen in Aarle-Rixtel en dat bevalt heel erg goed.
Al 23 jaar werk ik met veel enthousiasme in het onderwijs. Zestien jaar stond ik voor diverse groepen toen de
vraag kwam om als intern begeleider aan de slag te gaan. Hier hoefde ik niet lang over na te denken want hoe
mooi is het om naast de kinderen van je eigen de groep voor alle kinderen van een school iets te kunnen
betekenen. Vanuit deze rol ben ik vervolgens steeds meer school overstijgend mee gaan denken over de inhoud
van het onderwijs. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, het verbinden van elkaars kwaliteiten, het begeleiden
van teams en andere professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen vind ik een uitdaging
waar ik veel energie van krijg.

De peuterspeelzaal

Berichtje vanuit de peuterspeelzaal.
Vrijdag 16 augustus hebben we er op de peuterspeelzaal flink de bezem doorgehaald en alles weer
schoongemaakt en gepoetst voor het nieuwe schooljaar!
Zaterdag 17 augustus hebben we inloopochtend gehad die druk bezocht werd.
Vanaf maandag 19 augustus zijn we, na genoten te hebben van een fijne zomervakantie, met heel veel zin weer
fris en fruitig aan een nieuw schooljaar begonnen.
We zijn inmiddels de eerste week al rustig gestart met gezellige koffie ochtenden voor de ouders.
Nieuw thema:
Vanaf maandag 26 augustus beginnen we met ons nieuwe thema. Dit loopt door tot aan de herfstvakantie en
sluit aan bij het thema van de kinderboeken week.
Dit thema is “Reis mee”.

Zo gaan wij reizen met de gele ballon over land en over zee en gaan allerlei
avonturen beleven.
Kinderboekenweek start op woe 2 oktober en loopt t/m vrijdag 13 oktober.
Nieuwe kinderen:
Welkom Felipe, Faye, Seven, Tim en Jop.
We wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd en veel plezier op de
peuterspeelzaal!
Afscheid:
Door verhuizing hebben we afscheid genomen van Djelita.
We wensen haar en haar familie veel geluk in het nieuwe huis en op haar
nieuwe school.
Groetjes, leidsters peuterspeelzaal.

Kids Society Erica
Nieuws van de BSO!
Afgelopen zomervakantie hebben wij weer veel leuke dingen gedaan. o.a. zijn
wij naar een roofvogelshow geweest, trollenbos, wezen koken bij de 3
gebroeders en als afsluiter hebben wij een zomerborrel gehad voor alle ouders!
Deze stond in het teken van ons nieuwe goede doel,
De opkomst was groot, de kinderen hebben volop genoten. Overdag zijn wij
druk in de weer geweest met alle voorbereidingen en vanaf 16.30 uur barste de
borrel los!
Met dank aan alle ouders willen wij bekend maken dat we € 135 opgehaald!

Verder hebben wij nieuwe kinderen op de bso, Daan, Suze en Merijn zijn gestart
bij de Beverbende en Teun, Pippa en Kirsten zijn doorgeschoven naar het Bonte
paard!
Allemaal heel veel plezier in je nieuwe groep!! De verjaardagen gaan ook op de
bso gewoon door, alle kinderen die jarig waren in de vakantie vieren dit nu nog.
Emily, Sebas, Karlijn, Teun Juno en Pippa!
Allemaal nogmaals gefeliciteerd! Het BSO team

Ingezonden activiteiten en mededelingen
In dit nieuwe schooljaar starten wij , de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, weer met kinderactiviteiten. De
informatie kan je vinden in de website van het Digitaal-Dorpsplein-Gerwen.nl maar ook in de nieuwsbrief van
school en het activiteitenoverzicht van de Werkgroep. Verder hangen er posters op school en bij de Heuvel. Je
hoeft de info over onze kinderactiviteiten dus echt niet te missen. Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan
op tijd op.

