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Algemeen
Reminder van de ouderraad
Graag vragen nog een keer uw aandacht voor de ouderbijdrage. De OR heeft al veel betalingen mogen
ontvangen. Mocht het u ontschoten zijn dit te doen willen we u vragen dit alsnog te verzorgen. Alle gegevens
vindt u in de brief in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Update veranderingen in het nieuwe jaar
In de vorige nieuwsbrief stond een artikel over veranderingen in het nieuwe jaar. Inmiddels is er meer
informatie over de invulling van de vacature.
Invulling vacature
Uit de gevoerde sollicitatieprocedure is Daphne Boer als onze nieuwe collega naar voren gekomen. We gaan
haar dan ook per 10 januari aanstellen als leerkracht op onze school.
Met de aanstelling van Daphne creëerden we echter een ander probleem voor onszelf; zij staat nu namelijk elke
donderdag en vrijdag in groep 6 als vervanger van Ellen. Na overleg hebben we het volgende besloten:



Daphne blijft sowieso in groep 6 op de donderdag en vrijdag om onrust in die groep te voorkomen. Ze
blijft daar tot Ellen volledig hersteld is.
Daphne zal op maandag, dinsdag en woensdag bij de kleuters aan de slag gaan. Op donderdag en vrijdag
blijft Dinyla ook bij de kleuters.

Dat betekent dat de kleutergroep vrijwel dagelijks gesplitst zal worden in twee groepen, waarbij Daphne en
Dinyla zich meer op de jongste kinderen (groep 1) zullen richten en Manon de overall view houdt en de kinderen
van groep 2 extra aandacht gaat geven om ze voor te bereiden op groep 3. Het onderwijs bij de kleuters krijgt
daarmee een flinke boost!
Ondersteuning
Na de kerstvakantie zal er in diverse groepen extra ondersteuning ingezet worden.




Vanja zal de kleutergroep gaan verlaten en Inge in groep 4/5 gaan ondersteunen na de kerstvakantie.
Dinyla zal op maandag, dinsdag en woensdag ondersteuning bieden in de groepen 1/2 en 3.
Vanaf 21 januari is Charlotte terug van haar zwangerschapsverlof en eindigt de periode van Carin in
groep 3. Carin zal in de eerste week Charlotte in groep 3 wegwijs maken en ondersteunen en daarna 5
ochtenden per week ondersteuning gaan bieden aan groep 7/8. Zij blijft dit doen tot het moment van
haar pensionering (16 april 2022).

Mocht Ellen of Vanja weer hersteld zijn in de komende periode, zal er een aanpassing in de ondersteuning
plaatsvinden. Datzelfde geldt ook voor het moment dat Carin met pensioen gaat.
Tot slot
De inzet van al deze mensen in de ondersteuning zorgt voor een zeer royaal personeelsbestand. We leven
enigszins boven onze stand doordat Dinyla Vanja vervangt gedurende haar re-integratietraject en de vacature
voor de pensionering van Carin al direct na de kerstvakantie in mag gaan. Dit betekent dat we straks terug zullen
moeten, maar ook dat we de komende periode iedereen zo effectief mogelijk gaan inzetten!

Onderwijs na de kerstvakantie
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we het onderwijs op 10 januari zullen gaan starten. Dit zal erg
afhankelijk zijn van de persconferentie op 3 januari. Natuurlijk hopen we allemaal dat de kinderen gewoon naar
school mogen, maar de ervaring leert dat een schoolsluiting steeds langer geduurd heeft dan we hoopten en
verwachtten.
De leerkrachten hebben zich deze week dan ook voorbereid op eventueel thuisonderwijs. Als we thuisonderwijs
moeten gaan geven, krijgt u daarover zo spoedig mogelijk na 3 januari bericht over. Het is wel alvast goed om te
weten dat er dan op maandagochtend in ieder geval een moment gecreëerd zal worden om spullen
(werkboekjes, schriften, ed.) op te halen op school.

Even voorstellen…
Mijn naam is Daphne Boer. Ik ben sinds 2019 afgestudeerd aan hogeschool De Kempel. Ik ben werkzaam
geweest in de vervangerspool. Na bijna een jaar vervangen te hebben op Heuvelrijk ben ik aangenomen om hier
het team te komen versterken.
Vanaf nu ben ik werkzaam bij de kleuters en groep 6. Dit is nogal een verschil natuurlijk, maar tijdens mijn werk
als vervanger heb ik ook alle klassen gezien. Van groep 1 tot en met groep 8, homogene groepen en combinatie
groepen. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik ben blij om weer deel uit te maken van een vast team en
met kinderen een echte band op te kunnen bouwen.
Wat belangrijk is voor mij, is dat de kinderen met plezier naar school komen. Ik
ben een juf die duidelijk is en rust uitstraalt in de klas. Kinderen weten dan waar
ze aan toe zijn. Ik streef ernaar dat alle kinderen bij mij in de klas zich gezien en
gehoord voelen. Evenals de ouders. De kinderen moeten zich veilig en fijn voelen
zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met actieve dingen. Ik ben vaak te vinden in de
dansschool om zelf te dansen of les te geven. Daarnaast ga ik graag de bossen in
met de mountainbike. Tot slot ben ik op zaterdag als leidster bij de scouts.
Op maandag/dinsdag/woensdag ben ik te vinden bij de kleuters.
Op donderdag/vrijdag ben ik te vinden in groep 6.

Stichting dwèrs op het ijs organiseert: dwèrse lichtpuntjes
Dit jaar heeft de stichting dwèrs op het ijs een leuk alternatief bedacht. Ze
organiseren dit jaar een dwèrse Winterwandeling. Dit zijn verlichte minitentoonstellingen in een houten box die iedereen zelf thuis kan maken. Je
kunt de box kopen bij dwèrs op het ijs (via info@dwersophetijs.nl), of er zelf
een knutselen (50x40x35cm). Je mag er alles in knutselen wat je wilt, als er
maar lichtjes in zitten. Als
je lichtpuntje klaar is,
meld je dat aan de
organisatie, die zorgt dat
jouw lichtpuntje op de
kaart komt op Google Maps (zie de QR-code voor de kaart).
Zo weet iedereen dat er bij jou in de tuin een lichtpuntje te
bewonderen is. Elke dag tussen 17.00-22.00 uur zet je je
lichtpuntje buiten.
Het is leuk om te maken, en leuk om de route te wandelen: er
zijn al meer dan 90 lichtpuntjes aangemeld! Je hoeft je dus
niet te vervelen in de vakantie!

Fijne feestdagen!
Inmiddels hebben we, een week eerder dan gepland, onze
schooldeuren al moeten sluiten en is de laatste schooldag
voor kerst al achter de rug. We begrijpen dat het voor velen
een behoorlijke lastige situatie is. Ook wij als team hebben
geprobeerd op aangepaste wijze voor de kinderen een mooie
afsluiting van dit jaar te verzorgen, uiteraard geheel in
kerstsfeer.
We wensen iedereen fijne feestdagen, maak er wat moois van
en natuurlijk hopen we iedereen op 10 januari weer gezond
terug te zien!
Team Bredeschool Heuvelrijk.

Peuterwerk
Wat is het een gezellige en drukke tijd met de peuters, het Sinterklaas feest is nog
niet voorbij of het volgende feest doet zijn intrede in de peuterspeelzaal. Alles staat
nog steeds in het teken van het thema “Wij vieren feest”.
Met veel plezier en herkenning zetten we de kerstboom op en maken we
kerstversieringen, zingen we kerst liedjes en lezen we voor uit het boekje “ Bobbie
viert Kerst”.
De woorden waar we extra aandacht aan besteden zijn: kerstmis, de bal, de
slingers, het kaarsje, de lichtjes.
Tot slot wensen wij jullie allemaal ook namens de peuters hele gezellige en
sfeervolle kerstdagen en een mooi nieuw 2022, waarin de peuters veel spelplezier
mogen beleven.

Kids Society Erica
Hallo allemaal!
Tijdens dit VVE-thema “feest” zijn alle Bijtjes echte feestbeesten! We hebben
de kerstboom versierd, de ramen zijn mooi beschilderd en de kerstmuziek
staat aan. We dansen en zingen volop mee, de kerstsfeer is goed te voelen in
de groep!
Samen lezen we het boek “Karel viert kerstmis”. In het boek komen allerlei
herkenbare situaties voorbij zoals het versieren van de kerstboom, lekkere
dingen maken voor de kerst en heel veel gezelligheid.

Voor in de kerstboom hebben
we mooie slingers en kerstballen gemaakt om deze nog mooier te
maken. Oftewel, wij zijn helemaal klaar voor kerst!
Ondertussen wordt er natuurlijk ook nog veel gespeeld met het
mooie speelgoed dat we van Sinterklaas hebben gekregen. De
huishoek is verder uitgebreid met een broodrooster,
koffieapparaat en allerlei lekker eten om mee te spelen.
Volgende week dekken we in de huishoek de tafel en spelen we
vast het kerstdiner na.
We wensen iedereen een hele fijne kerstdagen en de allerbeste
wensen voor 2022!
Groetjes van alle Bijtjes!
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