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Belangrijke data

1 maart
1 maart
4 tot en met 8 maart
13 maart
14 maart
15 maart
18 tot en met 22 maart
21 maart
25 maart
4 april

(maart)

Carnaval in de tent tevens open podium
Complimenten dag
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Inloopmoment 8.25 – 8.45 uur
Landelijke stakingsdag school gesloten
Week van de Lentekriebels
Kijkavond
MR vergadering (was 27 maart)
Nieuwsbrief 8

Algemeen
Rectificatie opbrengst kerstmarkt
Door een misverstand is in de vorige nieuwsbrief vermeld dat de opbrengst van onze kerstmarkt naar Kika zou
gaan. Dit is ten dele waar, want de andere helft is bestemd voor het KWF. Want zoals een van de kinderen van
de kindermeedenkraad heel treffend zei: “Het is voor iedereen erg als je kanker krijgt en dan maakt het
helemaal niet uit of je jong bent of oud!”
De kerstwerkgroep

Inloopmoment op donderdag 14 maart
Op donderdag 14 maart zijn alle ouders/verzorgers weer welkom in de groepen van 8.25 tot 8.45 uur. Er kan
dan even in de groepen gekeken worden, terwijl de schooldag begint.

Staking op 15 maart
Op vrijdag 15 maar is de school dicht i.v.m. een staking! Al eerder hebt u via email een bericht ontvangen over
de reden en achtergronden hiervan.

Visietraject
Tijdens de studiedag van 14 februari is het team aan de slag gegaan met de visie op onderwijs binnen Heuvelrijk.
Het is nu nog te vroeg om de uitgewerkte visie hier te delen. Daarvoor moeten nog een aantal stappen
doorlopen worden. Wat we wel kunnen melden is dat er gekeken is naar een aantal kernwaarden, die het team
belangrijk vindt en waarop we als school ons handelen en onze keuzes (gaan) baseren. Tijdens een studiemiddag
op woensdag 20 maart zullen deze kernwaarden gefinetuned worden, zodat we ze vanaf dat moment ook
kunnen communiceren. Wat in ieder geval tijdens de studiedag duidelijk is geworden, is dat er binnen het team
met positieve energie en vol vertrouwen naar de toekomst wordt gekeken.

Kijkavond
Op donderdag 21 maart wordt een kijkavond georganiseerd. Alle belangstellenden kunnen op dat moment in de
school komen kijken en kinderen kunnen hun ouders/verzorgers rondleiden in hun lokaal. U bent van harte
welkom van 18.00 tot 19.00 uur!

Fijne vakantie!
Het team van Brede school Heuvelrijk wenst u een fijne
carnavalsvakantie en hoopt iedereen op 11 maart weer
terug te zien!

De peuterspeelzaal

Met de carnaval/vakantie in het vooruitzicht hebben we vorige week ons thema “ziek
zijn” afgesloten om ons deze week nog te richten op carnaval. Zo hebben we onder
andere het volgende liedje aangeleerd:
Wij zijn de peuters van plezier,
Wij gaan met z’n allen, lekker carnavallen.
Drinken limonade in plaats van bier
En maken met z’n allen véél plezier !!
Het thema “ziek zijn” was een zeer toepasselijk thema de afgelopen weken en de peuters hebben volop
doktertje of apotheker gespeeld. Op de dinsdag-/vrijdaggroep hebben ze bijvoorbeeld leren niezen in de hand,
of nog beter in de elleboog en een daarbij behorende tissuedoos versierd. Op de maandag-/donderdaggroep
hebben ze een onder andere een consultatiebureauboekje gekregen waarin de lengte en het gewicht van de
peuter stonden. Ook mochten ze een pleister plakken, torentje bouwen en de “dokter” een spuitje geven. Zelfs
alle peuters geslaagd voor de ogentest. Kortom een heel geslaagd thema!

Na de vakantie gaan we beginnen aan het thema “groeien en bloeien”. Hoe we daar invulling aan gaan geven
lezen jullie in de volgende nieuwsbrief.
Voor diegene die carnaval gaan vieren.....ALLAAAAAAFFFFF !!!! En geniet ervan.
Voor de vakantiegangers......een hele fijne vakantie !!
Wij zien jullie weer op maandag 11 maart, dinsdag 12 maart of woensdag 13 maart.

Kids Society Erica

Nieuws vanuit de BSO!
Als eerst willen wij Sjuul en Djem verwelkomen bij de beverbende en het bonte paard!
WELKOM!!!!
Afgelopen week hebben wij genoten van het mooie weer! De kinderen hadden al de lente in hun bol.
Er werd volop gestoepkrijt en weer gespeeld in de zandbak. Volop genieten dus!
Ook tijdens de studiedag was het prachtig weer en dat kwam goed uit met ons programma.
We zijn die dag naar het Joe Mann pad geweest in Son.
De kinderen hebben daar heerlijk gesport en gespeeld. Niemand wilde eigenlijk naar de BSO terug maar
helaas hadden we geen boterhammen bij dus moesten we wel terug.

Eenmaal terug hebben we genoten van een uitgebreide gezonde lunch..
boterhammen, komkommer, tomaatjes, paprika's en een gekookt eitje! Dat hadden we wel verdiend!
De grote kinderen van Gerwen zijn tijdens de studiedag in de ochtend bij de tieners in nuenen (de pirhana's)
een kijkje gaan nemen. Wat waren ze enthousiast bij terugkomst.
Isolde, Lise, Elise, Stan, Diede, Roos en Imke. Zij hebben daar heerlijk kunnen spelen. Dat is natuurlijk
reuze interessant!
Goed idee Imke!!
Ondertussen zijn wij alweer volop bezig met de carnaval die eraan komt. De groepen zijn weer versiert, de
muziek komt al uit de speaker, we hebben nog net niet ons verkleedpak aan!
We hebben er nu al zin in, en zoals altijd gaan we er een leuke gezellige vakantie van maken op de BSO!!
Het BSO team

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 april

Ingezonden activiteiten en mededelingen

OPROEP KANDIDAATSTELLING GMR
Geldrop, februari 2019
Aan de medewerkers en ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:
Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gehouden. Dit jaar
is de datum voor de GMR-verkiezingen vastgesteld op 15 april aanstaande. Op 1 mei 2019 worden de nieuwe
GMR-leden voor komend schooljaar benoemd en bekend gemaakt. Wij zijn ook dit jaar weer op zoek naar
enthousiaste medewerkers en ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes
Basisonderwijs. Wij roepen geïnteresseerden op zich vóór 31 maart a.s. kandidaat te stellen voor de GMR.
De GMR: wat doen we?
Iedere school binnen Eenbes heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk overlegorgaan op
de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting Eenbes Basisonderwijs heeft daarnaast als
overkoepelende organisatie een GMR. In de GMR zijn ouders en medewerkers gesprekspartner van het College
van Bestuur. De GMR spreekt met het bestuur over zaken die alle Eenbesscholen of een groot deel van die
scholen aangaan. Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan zijn: het Koersplan, innovatie
en kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs en bepaalde arbeidsvoorwaarden.
* Wil je weten waar we ons het afgelopen schooljaar mee bezig hebben gehouden? Neem dan eens een kijkje in
ons GMR-jaarverslag door te klikken op onderstaande link:
https://www.eenbes.nl/download/file:gmr-jaarverslag-2017-2018-def.htm
De GMR vergadert negen keer per jaar, altijd in de avonduren (wisselende dagen in de week). Het
personeelsdeel van de GMR, de PGMR, komt daarnaast nog negen keer per jaar bijeen en bespreekt in haar
vergaderingen thema’s die specifiek op het personeel betrekking hebben. De PGMR vergaderingen zijn altijd op
donderdagmiddag. Het vergaderschema GMR/PGMR is terug te vinden op de Eenbes website:
http://www.eenbes.nl/voor-ouders/medezeggenschap.htm

Beschikbare plaatsen in de GMR
De GMR heeft 14 zetels (plaatsen) beschikbaar. 7 zetels voor de ouders (oudergeleding) en 7 zetels voor de
medewerkers (personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar. M.i.v. het nieuwe
schooljaar treden elk jaar de leden af die hun zittingstermijn “vol” hebben gemaakt. Uiteraard mogen zij zich
ook weer herkiesbaar stellen voor een nieuwe zittingsduur van 3 jaar.
Wie zoeken wij voor de GMR?
Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil meepraten
over het onderwijs bij Eenbes is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun mening
met andere willen delen en hun horizon willen verbreden.
Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs, personeelszaken of financiën (die je ook
wel eens buiten je normale baan wilt inzetten), dan is de GMR vast iets voor jou! Voor het GMR werk is geen
specifieke kennis van medezeggenschap vereist. De GMR organiseert jaarlijks trainingen waarin je die kennis
kunt vergaren. Daarnaast geldt uiteraard dat de praktijk de beste leermeester is.
Wij verwachten van GMR-leden dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan actief deelnemen.
Ook is het noodzakelijk dat je tijd kan/wil vrijmaken voor het lezen van de vergaderstukken en de
emailberichten. Ons uiteindelijke doel is immers om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.
Voor specifieke onderwerpen worden bovendien werkgroepen (commissies) samengesteld en als GMR-lid maak
je een keuze aan welke commissie je wilt deelnemen. Hierbij kun je denken aan een commissie ‘Passend
Onderwijs’, een commissie ‘Financiën’ of een commissie voor het organiseren van het jaarlijkse GMR-event.
Voor ouders is de GMR vrijwilligerswerk, personeelsleden worden voor 0,1 fte per week vrijgesteld van
lesgevende taken. Aan ouders wordt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van
€ 50,- uitgekeerd, ook worden de reiskosten vergoed (mits je buiten Geldrop woont). Neemt een ouder de rol
van voorzitter of vicevoorzitter op zich, dan staat hier een vrijwilligersvergoeding van € 150,- tegenover.
Kandidaat stellen en verkiezingen
Als je geïnteresseerd bent en lid wilt worden van de GMR nodigen wij jou uit om je kandidaat te stellen. Dit kun
je doen door je vóór 31 maart a.s. aan te melden via het emailadres gmr@eenbes.nl onder vermelding van
“kandidaatstelling GMR”. We verzoeken je de vragen die onderaan deze pagina vermeld staan te beantwoorden
in je mail of dit formulier te downloaden en te versturen naar bovengenoemd e-mailadres. Graag ontvangen wij
ook een foto.
Als er meer kandidaten zijn dan vacatures dan zal door verkiezingen bepaald worden wie als GMR-lid mag
toetreden. De MR-en zullen de leden van de GMR dan uit de kandidaten kiezen. In dat geval vinden de
verkiezingen plaats op 15 april 2019.
Vlog

In verband met deze vacature ook graag jullie aandacht voor onderstaande vlog.
https://www.youtube.com/watch?v=lp8oDl8Sl_I
Vragen?
Vragen kun je aan de ambtelijk secretaris (AS) van de GMR stellen via het e-mailadres gmr@eenbes.nl. Mocht je
liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een email met je telefoonnummer, je wordt z.s.m. teruggebeld.

Kandidaatstelling GMR (Let op: aanmelden vóór 31 maart 2019)
Naam:
Heeft kinderen op/werkt op (naam school):
Is lid van de MR van deze school ja/nee:
Adres:
Telefoonnummer:
Email adres:
Motivatie om lid te worden van de GMR:
(s.v.p. foto toevoegen)

MAAK JIJ HET MOOISTE KUNSTWERK?
Kennen jullie de wereldwinkel in Nuenen?
Aan de Berg 28b is een cadeauwinkel waar je mooie spullen kan kopen die
gemaakt zijn door mensen uit Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Deze
mensen maken die dingen meestal thuis met de hand óf in kleine werkplaatsen
en krijgen hiervoor eerlijk betaald. Dit heet fairtrade (eerlijke handel). Zo kunnen
ze genoeg geld verdienen om eten en kleren te kopen én hun kinderen naar
school te laten gaan.
Ze maken b.v. schalen, kettingen, beeldjes, maar ook speelgoed van heel veel
verschillende materialen. Bijvoorbeeld van papier, glas, klei of hout.
Dit jaar bestaat Wereldwinkel Nuenen 40 jaar en hebben we feest. Het zou leuk
zijn als een heleboel kinderen een kunstwerk maken waarmee we de winkel
kunnen versieren. Je kan iets knutselen, schilderen of tekenen.
Alle kinderen die een kunstwerk inleveren mogen een kleine verrassing uitkiezen. De drie mooiste kunstwerken
komen in de etalage en de winnaars krijgen een mooie prijs.
Je kan je kunstwerk de hele maand maart inleveren in de wereldwinkel. Zet wel je naam, telefoonnummer, emailadres en leeftijd op je kunstwerk.
In april krijg je bericht als je een prijs hebt gewonnen. Kom gerust in de winkel kijken om ideeën op te doen. Doe
je mee!!!!
Vriendelijke groeten,
De feestcommissie
Namens Wereldwinkel Nuenen
WERELDWINKEL NUENEN “NOSTALGISCH BIJ DE TIJD”
Berg 28B  5671 CC Nuenen  www.wereldwinkelnuenen.nl

