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Juffrouw Carin gaat met pensioen
Na vele jaren onderwijs is het dan zover… juffrouw Carin gaat met pensioen. Zij heeft
in haar loopbaan aan honderden kinderen lesgegeven. Veel van deze kinderen zijn
inmiddels allang volwassen en hebben zelf al kinderen. In 1981 is zij begonnen als
leerkracht bij onze stichting en nu, 41 jaar later, gaat ze genieten van een welverdiend
pensioen!
Op 15 april is haar laatste officiële werkdag op onze school. Op donderdag 14 april
nemen de kinderen met speciale optredens afscheid van haar. Ook u kunt die dag
afscheid van Carin nemen. Tijdens een bescheiden receptie direct na schooltijd bent u
welkom in de gymzaal om haar de hand te schudden (dat mag nu immers weer).
Wij willen Carin bedanken voor haar enorme inzet en toewijding en wensen haar toe
dat ze volop kan gaan genieten van haar vrije tijd!

Veranderde coronamaatregelen
Zoals u ongetwijfeld weet zijn de coronamaatregelen deze week verder versoepeld. Hieronder een aantal
gevolgen:
Testen:
De kinderen van de hoogste groepen hoeven zich niet meer tweemaal per week preventief te testen. Omdat de
quarantainemaatregelen nog steeds van kracht zijn, moet er bij klachten nog wel getest worden. In de
afgelopen weken kregen de kinderen uit groep 6 t/m 8 steeds twee testen per week mee naar huis. Dat zal nu
stoppen, maar we zullen nog wel eenmalig testen mee naar huis geven, zodat uw kind thuis getest kan worden
bij klachten.
Quarantaine:
Zoals gezegd blijven de quarantainemaatregelen van kracht. Dat betekent dat een kind met een positieve
testuitslag minimaal 5 dagen thuis blijft. Dat geldt natuurlijk ook voor een leerkracht.
Vervangingen:
Door de gehandhaafde quarantainemaatregelen komt het helaas nog steeds erg vaak voor dat een leerkracht
thuis moet blijven. Op dit moment is het extreem moeilijk om vervanging voor een zieke leerkracht te
realiseren. Er zijn gewoon te weinig vervangers beschikbaar.
Dat betekent dat we vooral intern moeten kijken (naar onze eigen teamleden) of het onderwijs op school door
kan gaan. Daar streven we uiteraard altijd naar. Mocht het niet lukken om geschikte vervanging te vinden, dan
kan het zijn dat kinderen naar huis gestuurd worden. In dat geval kijken we naar de mogelijkheden voor
thuisonderwijs. Dat kan uiteraard alleen als de leerkracht in kwestie niet te ziek is (bijvoorbeeld in quarantaine
zit) om online onderwijs te verzorgen. Als dat wel het geval is, zullen de kinderen van de betreffende groep op
dat moment geen onderwijs krijgen. We zullen wel steeds proberen een aantal suggesties voor activiteiten thuis
aan te dragen.
Noodopvang:
Vanuit de overheid is er nog steeds de verplichting om bij het naar huis sturen van een groep noodopvang te
realiseren op school. Dit geldt alleen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
Communicatie:
Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat de communicatie over eventueel thuisonderwijs en noodopvang
helder verloopt. Doorgaans zal dit gecommuniceerd worden via een emailbericht. Omdat het voorkomt dat
leerkrachten pas laat op de avond ziek worden, sturen we dan ook een berichtje via de schoolapp. Dit
zogenaamde pushbericht is ervoor om te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. Daarvoor moet u
wel de schoolapp met de ontvangstmogelijkheid van de pushberichten op uw telefoon hebben staan. Na het
pushbericht volgt altijd ook nog een emailbericht met uitleg.

Veiligheidsmonitor
De veiligheidsmonitor is al door veel ouders/verzorgers ingevuld. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, heeft u
nog tot en met aanstaande donderdag de kans om hem in te vullen. In de mail van 16 maart staat hoe u toegang
krijgt tot de vragenlijst. Wij stellen uw deelname erg op prijs.

Bezoek aan de kinderboerderij
Afgelopen week hebben groep 1 en 2 een bezoek gebracht aan kinderboerderij “de Weverkeshof”. Het weer
was prachtig en we hebben een heerlijk ochtend gehad. Natuurlijk bedanken we ook de ouders die ervoor
gezorgd hebben dat we met alle kleuters dit uitstapje konden maken.

Peuterwerk

Het thema “ ik ben boer” hebben we geïntroduceerd met een bezoek aan de kinderboerderij “het
Weverkeshof”. Op donderdag en vrijdag hebben de peuters genoten van de geiten, de konijnen, de kippen, de
varkens, de schapen en heerlijk kunnen spelen in de speeltuin. We hebben daar afgesloten met ranja en een
koekje.
Op de groep hebben we hokken gemaakt voor de dieren en komen ook de woorden, zand, mais, hooi, stro en
gras naar voren. We lezen voor uit de boekjes: “ Bobbie op de boerderij” en “ Anna op de boerderij”.
Al ons activiteiten stemmen we af op dit thema, foto’s kunnen jullie terug vinden in het ouderportaal.
Wij gaan er gezellige weken van maken samen met jullie peuters.
Jeannette en Marjan

Kids Society Erica

Op 7 februari 2022 is ons nieuwe thema gestart “Ik ben Boer” Dit thema loopt door tot 22 appril 2022.
Dit thema zijn we meteen goed gestart met een leuk
uitstapje. Iedere dag zijn we met de Bijtjes naar de
kinderboerderij “het Weverkeshof” geweest. Dit is een
mooi begin van het thema.
Doormiddel van het uitstapje kunnen de kinderen
eerst zien en beleven wat er allemaal in het leven van
een boer gebeurd. De dieren, de moestuinplantjes en
nog veel meer!
Verder hebben we een hoek in de groep omgetoverd
tot stal! Er staat nog veel leuks op de planning.

De carnavalsvakantie ligt alweer een paar weekjes achter ons maar graag willen wij jullie vertellen hoe fijn we
het gehad hebben. Buiten heerlijk spelen, luieren, lachen en bewegen zijn we in 2 aparte groepen op uitje
geweest. Het bonte paard en de beverbende zijn op dinsdag wezen glow in the dark midgetgolfen. Dit was erg
leuk. In 3 groepjes liepen we alle holes af. Er werd volop gestreden.
Op donderdag waren de kleinste kinderen aan de beurt om een uitstapje te maken. De slingerapen zijn naar
monkey town geweest. Daar is veel geklommen en gegleden. Maar ook werd er veel gefietst en trampoline
gesprongen. Een heerlijke actieve ochtend dus.
Daarnaast hebben we ook heerlijk geluncht. Zelf helpen met hapjes maken vinden ze toch echt het aller
leukste.
Wij kijken alweer uit naar de meivakantie!
Maar eerst nog een paar leuke schoolweken!
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Ingezonden activiteiten en mededelingen

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING OUDERGELEDING GMR SCHOOLJAAR
2022-2023
Geldrop, 14 maart 2022

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:
Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
gehouden. De GMR is voor komend schooljaar op zoek naar twee enthousiaste ouders/verzorgers
die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. Wij roepen
geïnteresseerde ouders/verzorgers op om zich vóór 5 april kandidaat te stellen voor de GMR. Indien
er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, dan zijn er verkiezingen nodig. Berichtgeving
hieromtrent volgt op woensdag 6 april 2022.
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 scholen 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.
Beschikbare plaatsen in de GMR
De GMR heeft 16 zetels (plaatsen) beschikbaar. Acht zetels voor de ouders (de oudergeleding) en
acht zetels voor de medewerkers (de personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de
GMR is 3 jaar. M.i.v. een nieuw schooljaar treden elk jaar de leden af die hun zittingstermijn “vol”
hebben gemaakt. Indien gewenst kunnen leden zich na hun termijn herkiesbaar stellen.
Vergaderingen
De GMR vergadert ongeveer 10 keer per jaar, altijd in de avonduren (wisselende dagen in de
week). Daarnaast worden er jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd (zoals het GMR-event) en
vergadert de GMR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Wie zoeken wij voor de GMR?
Iedere ouder 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 of financiën die je ook wel
eens buiten je reguliere 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. Daarnaast zul je deel uitmaken van een commissie naar keuze (bijvoorbeeld
organisatie GMR-event, Passend Onderwijs, Tevredenheidsonderzoek, Koersplan, Communicatie
met de achterban etc.) 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 binnen Eenbes. Ouderleden van de GMR krijgen per
schooljaar een vrijwilligersvergoeding van € 50,-.
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 5 april 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 en een korte (max. 20 regels)
motivatie (dit i.v.m. de mogelijke verkiezingen).
Als er zich meer dan twee kandidaten aanmelden dan zal door verkiezingen bepaald worden wie
als GMR-lid mag toetreden. De ouderleden van de MR-en zullen de ouderleden van de GMR dan
uit de kandidaten kiezen. Zijn er precies twee ouders die zich hebben aangemeld, dan vinden er
geen verkiezingen plaats en kunnen de ouders rechtstreeks toetreden tot de GMR.
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 5 april 2022)
Naam:
Heeft kinderen op (naam school):
Is lid van de MR van deze school ja/nee:
Telefoonnummer:
Email adres:
Motivatie om lid te worden van de GMR (max. 20 regels):
(s.v.p. foto toevoegen)

