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Belangrijke data
Maandag 7 september
Maandag 14 september
Dinsdag 15 september
Maandag 28 september
Maandag 12 oktober

OR-vergadering en MR-vergadering
Kennismakingsavond groep 6/7 om 19.00u.
Kennismakingsavond groep 4 en groep 7/8 om 20.00u.
Kennismakingsavond groep 5/6 en groep 2/3 om 19.00u.
Inloopkwartiertje om 08.30u.
Studiedag voor het team, alle leerlingen zijn dan vrij

Jarigen
Van 4 september t/m 17 september
06 sept.
08 sept.
09 sept.

Lucas de Groot (gr. 5/6)
Laura Janssen (gr 5/6)
Lisa van Hout (gr. 7b))

05 sept.

Ilse Rensen (gr.2b)

Van harte gefeliciteerd!!

Algemeen
Even voorstellen ..
Zoals u vernomen heeft, ben ik afgelopen maandag gestart als meerscholendirecteur van Eenbes Brede school
Heuvelrijk & Eenbes Basisschool Sint Jozef. Daarom wil ik me graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Mascha Stikvoort, ik ben 43 jaar jong en woon in Son en Breugel samen met mijn man. In mijn vrije
tijd ben ik op pad met de honden. Daarnaast houd ik van tuinieren, lezen en wandelen.
Na het afronden van mijn studie aan de PABO heb ik Onderwijspedagogiek
gestudeerd. Daar de dagelijkse klassenpraktijk mij erg trok, heb ik meerdere
jaren lesgegeven diverse groepen op de basisschool in Leidschendam en Den
Haag. Daarnaast ben ik intern begeleider geweest. Sinds 2007 wonen wij in
Noord-Brabant, waar ik gewerkt heb als ambulant begeleider vanuit de
Mytylschool Tilburg. Hier ben ik ook twee jaar teamleider geweest in het
VSO, afdeling VMBO. Daar het reguliere basisonderwijs mijn interesse bleef
houden, ben ik in aug 2012 gestart bij De Eenbes, als directeur van Brede
school De Muldershof in Beek en Donk.

Het was een feestelijk welkom
maandagmorgen 31 augustus

Op dit moment ben ik met veel plezier meerscholendirecteur van Heuvelrijk, Sint Jozef en tijdelijk nog van De
Muldershof. Ik zal In Gerwen, Nederwetten aanwezig zijn op maandag, vrijdag en dinsdag om de week. Op
woensdag, donderdag en dinsdag om de week werk ik nog op Brede school De Muldershof, totdat een opvolger
benoemd is.
Ik vind het belangrijk dat zowel leerlingen, ouders als teamleden zich prettig voelen op school. Tijdens de
kennismakingsavonden zal ik aanwezig zijn, ik hoop van harte u te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Mascha Stikvoort

Start nieuwe schooljaar
Ons team doet ook dit schooljaar weer hun uiterste best om uw kinderen goed onderwijs te bieden en
vertrouwen erop dat in goede samenwerking met u te kunnen doen. Mocht u vragen hebben, kom gerust langs.
U bent van harte welkom! Wij wensen alle leerlingen een goed, fijn en leerzaam schooljaar toe!
Het team van Brede school Heuvelrijk

Schoolkalender en schoolgids
Deze week hebben alle oudste leerlingen de schoolkalender/schoolgids mee naar huis gekregen. Wij raden u
aan deze goed door te nemen, zodat u tijdig op de hoogte bent van activiteiten op school.

Kennismakingsavonden
Op maandagavond 14 september en dinsdagavond 15 september bent u van harte
welkom op de kennismakingsavonden. De aanvangstijden voor diverse groepen vindt u
onder het kopje belangrijke data (aan het begin van deze nieuwsbrief).
Tijdens de kennismakingsavonden wordt de klassentelefoonlijst meegegeven. Mocht u hier bezwaar tegen
hebben, laat u dit dan vóór donderdag 10 september weten via bredeschoolheuvelrijk@eenbes.nl .
Geheime telefoonnummers staan niet op de lijst.
Ook worden tijdens deze avonden lijsten klaargelegd, waarop u eventueel uw deelname aan de werkgroepen
van de Ouderraad of andere ondersteunende taken kunt doorgeven. Denkt u hier al vast over na? Wij zijn blij
met alle hulp!

Denkbeelden
Dit schooljaar staat iedere maand een Denkbeeld centraal. In september staat de
Cirkel centraal in alle groepen. De Cirkel gebruiken we om ideeën te inventariseren,
om te brainstormen.

Schoolmelk
De levering van de schoolmelk is afgelopen dinsdag weer begonnen. U dient wijzigingen zelf
d.m.v. de Campinawebsite door te geven. Dit jaar zijn de kinderen op vrijdagmiddag vrij. Als
uw kind op vrijdag schoolmelk kreeg, dan moet u dit zelf even via de site wijzigen. Houdt u er rekening mee dat
de verwerking van een wijziging drie weken kan duren?

Ter informatie het aangepaste gymrooster voor 2015-2016
maandagochtend

11.15 - 12.00 uur: groep 7-8

maandagmiddag

12.45 - 13.30 uur: groep 4
14.00 - 14.45 uur: groep 5-6

dinsdagochtend

11.15 - 12.00 uur: groep 6-7

dinsdagmiddag

12.45 – 13.30 uur: groep 2-3

donderdagochtend

11.15 – 12.00 uur: groep 7-8

donderdagmiddag

12.45 - 13.30 uur: groep 2-3
14.00 - 14.45 uur: groep 5-6

Vrijdagochtend

10.30 – 11.15 uur: groep 4
11.45 – 12.30 uur: groep 6-7

De volgende Brede school Info verschijnt vrijdag 18 september

Nieuws van buiten
Remedial teaching – leerondersteuning - huiswerkbegeleiding.
Beste ouders,
Afgelopen jaar zijn wij in samenwerking met het team van Heuvelrijk met veel enthousiasme en inzet werkzaam
geweest op het gebied van extra leerondersteuning. Zoals u wellicht weet hebben wij ruime ervaring opgedaan
in het werken met leerlingen binnen zowel het onderwijs als de zorg.
Hierbij stellen wij u op de hoogte dat er mogelijkheden bestaan m.b.t. specialistische leerbegeleiding van uw
kind, zoals: - remedial teaching m.b.t. leer-en gedragsproblemen (dyslexie-dyscalculie en overige leergebieden) begeleiding op het gebied van AUTISME, ADHD en ADD. - huiswerkbegeleiding primair onderwijs en voortgezet
onderwijs.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Ook kunt u een mail sturen
naar hannie@leerlingbegeleiding-helmond.nl

Met vriendelijke groet, Carla van Ginneken en Hannie Verhofstad

