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Belangrijke data
29 november
1 december
6 december
23 december
24 december
27 december
7 januari

(december)

MR vergadering
Sinterklaas op school
School begint om 10.30 uur!
Kerstviering
Nieuwsbrief 4
start kerstvakantie
einde kerstvakantie

Algemeen
School blijft open
Zoals gisteravond bekend geworden is, blijven de scholen vooralsnog open. Wel moet er weer het e.e.a.
aangepast worden in de scholen, waarvoor we ook uw medewerking nodig hebben.
Mondkapjes en zelftesten in groep 6-7-8
Zo moeten kinderen van groep 6 t/m 8 vanaf volgende week met mondkapjes door de gangen lopen. Omdat het
ongetwijfeld even duurt voordat de mondkapjes vanuit de overheid geleverd worden, willen we u vragen uw
kind uit groep 6, 7 of 8 een mondkapje mee naar school te geven, zodat we maandag direct met deze

maatregel kunnen beginnen. Daarnaast wordt gevraagd kinderen in deze groepen ook tweemaal per week via
een zelftest te testen.
Ouders niet meer op speelplaats - kleuters weer door hoofdingang
Met ingang van aanstaande maandag willen we ouders vragen niet meer op de speelplaats te komen en
willen we de kleuters weer door de hoofdingang laten binnenkomen en vertrekken. Het allerbeste is dat u uw
kind zelf naar school stuurt, als hij of zij dat kan. We voorkomen hiermee dat veel ouders op de speelplaats dicht
bij elkaar staan te wachten. Bovendien leert de ervaring dat de doorstroming dan vlotter verloopt.
Uiteraard zullen we ons uiterste best doen om de school ook daadwerkelijk open te houden, maar we merken
wel dat dit ingewikkeld is. We hebben al een groep in quarantaine gehad en in de andere groepen zijn
regelmatig kinderen (en leerkrachten) afwezig i.v.m. positieve testen, quarantaine of het wachten op
testuitslagen. Laten we samen proberen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan!

School begint op 6 december later!!!
Het is natuurlijk altijd weer spannend als Sinterklaas komt. Pakjesavond is toch één van de hoogtepunten in het
leven van kinderen. Omdat de ervaring leert dat het dan vaak laat wordt, beginnen we de volgende schooldag
niet om half 9, maar om half 11. Dan kunnen de kinderen met iets rustiger opstaan (misschien wel uitslapen?)
en nog even met de cadeautjes spelen, voordat ze naar school gaan. Ze mogen op die ochtend ook wel een
kleinigheidje mee naar school nemen.

Juffrouw Charlotte bevallen van een prachtige dochter
In oktober is juffrouw Charlotte van een prachtige dochter, Lou. Omdat het
geboortekaartje nog niet binnen was voor de volgende nieuwsbrief, plaatsen we het nu.
Charlotte en Daan, van harte gefeliciteerd!!!

Zijn uw juiste gegevens bij ons bekend?
Op het moment dat uw kind is ingeschreven op onze school nemen wij alle gegevens op in
onze leerling administratie. Soms wijzigen deze gegevens in de loop der tijd. Wij vragen u
wijzigingen van; GSM, mail, werk, huisarts, noodnummers, allergieën of medicatie direct
aan ons door te geven. Wij passen dit dan aan, om adequaat te kunnen handelen mocht
dit nodig zijn. Dus heeft u een wijziging laat het ons weten zodat u erop kunt vertrouwen
dat uw kind bij ons in goede handen is.

Veranderingen in het nieuwe jaar
Aan het eind van vorig schooljaar hebben we de verdeling van de groepen over de leerkrachten tot de
kerstvakantie met u gedeeld. Dit is een bewuste keuze geweest, omdat we wisten dat er mogelijk veranderingen
aan zaten te komen. Hoe deze veranderingen uit zouden pakken, was op dat moment nog niet bekend. Ook nu
zijn nog niet alle ins en outs bekend, maar een aantal zaken is dat al wel. We willen deze zaken met u delen en
ook de onzekere zaken al even communiceren.
Veranderingen in groep 3
Vanaf vrijdag 21 januari 2022 komt juffrouw Charlotte terug van zwangerschapsverlof. Zij is inmiddels de trotse
moeder van Lou en zal in ieder geval gedurende dit schooljaar weer fulltime aan de slag gaan. Dat gaat ze doen
in groep 3, zodat deze groep de hele week dezelfde leerkracht zal hebben.
Dat betekent dat juffrouw Lian op donderdag 20 januari 2022 afscheid neemt van deze groep.
Ook voor juffrouw Carin komt er dan een einde aan de periode als groepsleerkracht van groep 3.
Zij gaat op 16 april 2022 met welverdiend pensioen en zal tot die tijd ondersteunende werkzaamheden (o.a. in
groep 3) verrichten.

Vacature
Door het vertrek van juffrouw Carin ontstaat er een vacature. Doordat het leerlingenaantal in de afgelopen
periode is gegroeid, is zelfs de mogelijkheid ontstaan om hiervan een fulltime vacature te maken en deze al per
10 januari 2022 te laten starten. De vacature is eerst intern binnen de Eenbes uitgezet en zal op een later tijdstip
eventueel ook extern uitgezet worden. Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt gaan we ervan uit dat we
een geschikte collega weten te vinden. Zodra daarover meer bekend is, zullen we het u laten weten.
Invulling vacature
De bedoeling is dat de nieuwe collega start in de kleutergroep naast juffrouw Manon, zodat we de groep
kunnen splitsen. Het leerlingaantal loopt op en dan is het erg fijn om een extra groep te kunnen maken.
De ondersteuning van juffrouw Vanja of juffrouw Dinyla zal dan een andere vorm krijgen. Deze ondersteuning
zal dan in de hogere groepen gaan plaatsvinden.

Even voorstellen
Ik ben Marieke de Bruin, trotse moeder van 3 kinderen. Een dochter van 10 jaar en 2
zoontjes van 8 en 5 jaar. Jarenlang werkzaam geweest als leerkracht basisonderwijs en
sinds kort ben ik werkzaam bij het Expertise Netwerk van Eenbes. Sinds kort ben ik
regelmatig op Heuvelrijk te vinden voor de begeleiding van een rekenarrangement in
de bovenbouw. Tijdens dit arrangement bied ik leerlingen ondersteuning en geef ze
net even dat extra steuntje in hun rug wat ze nodig hebben.
Een eer om dit te mogen en kunnen doen! Ik kom dan ook 3 keer per week met veel
plezier naar Gerwen. Deze momenten zijn veelal op maandag, dinsdag en
donderdagochtend. Mocht uw kind begeleiding van mij krijgen, wordt u daar natuurlijk
van op de hoogte gebracht. Helaas zullen wij elkaar in deze tijden niet veel fysiek
ontmoeten, vandaar vond ik het een goed idee om mijzelf op deze manier even voor te stellen.
Groetjes Marieke

Onderwijsinhoud op onze website
Op onze website https://www.bredeschoolheuvelrijk.nl/ staat sinds kort vermeld welke onderwijsinhoud er in
de verschillende leerjaren aan bod komt voor de vakken spelling en rekenen. Tijdens en na de perioden van
thuisonderwijs kregen we verschillende keren vragen van ouders over de leerstof in de verschillende leerjaren.
Reden voor ons om dit op onze website te zetten.
U kunt deze inhouden vinden door te kijken onder het tabblad “Onze school” en dan doorklikken via
“Onderwijs” naar “Onderwijsinhoud” (zie de afbeelding hieronder).

De peuterspeelzaal
Op de peuterspeelzaal werken wij aan het thema “ wij vieren feest”. We hebben slingers en ballonnen gemaakt,
en besteden aandacht aan de woorden die bij dit thema horen:
de taart, de slingers, de ballon, de feest muts, de feest stoel.
Sinterklaas is aangekomen en op de groep is in de huishoek een bakkerij gemaakt, het winkeltje is omgebouwd
tot een heuse paardenstal voor “ozosnel”.
Tijdens deze periode komen de volgende woorden aanbod: Sinterklaas, Piet, de wortel, het paard, de schoen, de
staf, het boek, het cadeau, de mijter.
We lezen voor uit het boek Piet en Pietertje Pet. En zingen Sinterklaasliedjes.
Komende weken gaan we Pieten gym doen, knutselen mbt het thema en pepernoten bakken.
Wij wensen jullie een fijne Sinterklaas tijd
De juffen van Peuterwerk.
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De BSO
Het lijkt alweer even geleden maar wij willen graag nog even een impressie
geven van onze herfstvakantie. Het was een heerlijke week met leuke
activiteiten. Zo zijn we bij de boer geweest. Hier zijn we lekker naar toe
gewandeld. Daar kregen we uitleg over de koeien en de boerderij.

Verder waren we door de locatie van Duijnhovenlaan uit Nuenen uitgenodigd
om aan te sluiten bij een les djembé. Dit was erg leuk. Wat hebben we muzikale
kinderen op de groepen. Ook hebben we spelletjes gespeeld, soep gemaakt en
heel veel gelachen en bewogen!
Nu zijn we steeds meer bezig met sinterklaas. Er wordt volop
geknutseld. Ook worden er vele gesprekken gevoerd over
alle mysteries rondom het sinterklaasjournaal. Wat is het toch leuk en spannend allemaal!
We gaan op de BSO volop van deze tijd genieten.
Wat zal de sint ons dit jaar weer allemaal brengen.
Beste Ouders,
De spannendste tijd voor de kinderen is weer aangebroken, Sinterklaas is weer in het land. Bij de bijtjes hebben
we de groep al mooi versierd en zijn we al flink aan de knutsel gegaan. We hebben prachtige pietenmutsjes
gemaakt en Sinterklaas heeft een baard van macaroni gekregen. Ook hebben we het huisje van Sinterklaas
gemaakt. Hierin staat een bedje en een kapstok met allerlei pieten kleding. In de keuken waar de kinderen
spelen hangt een echt pepernoten recept. Op de tafel ligt het boek van Sinterklaas waar heel veel leuke dingen
in staan. Dit alles sluit goed aan bij ons huidige thema “Feest”.
Er is geen groter feest van het Sinterklaasfeest.
Groetjes van de bijtjes

Nieuwsbrief 4 verschijnt op 24 december

