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Belangrijke data
3 en 6 september
7 september
11 september
17 t/m 21 september
17 september
19 september
26 september
27 september
28 september

Startgesprekken
Afsluiting gouden weken en eerste vergadering KMR
Info avond 1ste communie St. Clemenskerk 20.30 uur
Week tegen pesten
Inloop moment van 8.25 tot 8.45 uur
Korfbal clinic
Korfbal toernooi
Nieuwsbrief 3
Studiedag alle leerlingen vrij

Welkom op school
De afgelopen weken zijn Joost, Pim en Juno officieel bij BS Heuvelrijk gestart. We wensen hen een hele fijne
schooltijd toe.

Van de directie
Start van het schooljaar
Als directeur is het erg prettig als bij de start van het schooljaar iedereen weer veilig en wel terug op school is.
Dat geldt voor de kinderen, maar zeker ook voor de leerkrachten. Gelukkig is dat dit jaar weer gelukt en zijn we
op een prettige, relatief rustige manier kunnen starten. Inmiddels is ook de algemene ouderavond achter de
rug. Overwegend positieve reacties van ouders en leerkrachten maken dat de prettige start is voortgezet en dat
er alle vertrouwen is dat we een mooi en leerzaam schooljaar tegemoet gaan!
Kevin afwezig
Hoewel het schooljaar rustig gestart is, kampen we helaas wel direct met de uitval van één van onze medewerkers.
Kevin Verwey zal voor een langere tijd uit de roulatie zijn. Hij is geveld door een hernia en na een paar dagen
strompelen heeft hij het advies gekregen nu echt even rust te houden. Kevin is als onderwijsassistent actief in de
groepen 7 en 8 en is daarnaast bezig met zijn afstudeerstage voor de PABO in groep 1/2. Zijn afstuderen zal door
deze onderbreking vermoedelijk wat vertraging op gaan lopen. Inmiddels is er voor de groepen 7 en 8 vervanging
geregeld (op woensdag t/m vrijdag); dat geldt uiteraard niet voor de maandag en dinsdag bij de kleuters.
Vervangingsperikelen en lerarentekort
Ouders die het nieuws volgen kunnen er niet omheen: er is sprake van een groot tekort aan leerkrachten in het
primair onderwijs! Gelukkig lukt het binnen de Eenbes nog om alle gaten gevuld te krijgen, maar in andere delen
van het land en bij andere besturen is dat zeker niet altijd het geval. Reden voor ons om dus zuinig te zijn op
onze medewerkers en ervoor te zorgen dat zij steeds de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen.
Door het tekort aan leerkrachten wordt echter ook het tekort aan vervangers sterker. Alle leerkrachten kunnen
immers bijna een reguliere baan krijgen en zijn niet meer afhankelijk van vervangingen voor hun inkomen. Het
moge duidelijk zijn dat ook wij in het lopende schooljaar met het “vervangingsprobleem” geconfronteerd
kunnen gaan worden. Wat betekent dit?
Op het moment dat iemand zich ziek meldt, wordt er een beroep gedaan op de vervangerspool van de Eenbes.
Als deze vervangerspool iemand beschikbaar heeft op de betreffende dagen, voor de betreffende groep en met
de juiste bevoegdheden, is een match zo gemaakt en wordt de vervanging geregeld. Het kan echter voorkomen
dat er niemand binnen de pool beschikbaar is…
Als dit het geval is, wordt er gekeken of er andere mogelijkheden zijn om de groep op te vangen. Het kan zijn dat
een parttime leerkracht een dagje extra wil werken, waardoor het probleem voor de korte termijn is opgelost.
Het kan ook zijn dat er echt niemand beschikbaar is. Dan verdelen we de kinderen voor maximaal één dag over
de overige groepen als dit redelijkerwijs mogelijk is of zetten een beschikbare onderwijsassistent of goede
student onder supervisie van een leerkracht in. Dit geeft ons de mogelijkheid om een dag langer naar een
geschikte vervanger te zoeken.
Bieden de genoemde mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan kan in het uiterste geval na 24 uur een
groep naar huis gestuurd worden, volgens de richtlijnen van de inspectie van het onderwijs. U wordt uiteraard
vooraf geïnformeerd. Natuurlijk hopen we allemaal dat de laatste maatregel niet nodig zal zijn, maar het punt
waarop dit gaat gebeuren is voor sommige scholen al gepasseerd en komt voor alle andere scholen steeds
dichterbij.

Algemeen
Nieuwsbrieven
Op dit moment wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de installatie van een app, die het mogelijk maakt
om belangrijke zaken direct met ouders te communiceren. Dat betekent dat de nieuwsbrief als medium minder
belangrijk zal gaan worden. Daarom is er besloten de nieuwsbrief nog slechts maandelijks te laten uitkomen.
De data waarop de nieuwsbrief uit zal komen zijn:


27 september



31 januari



13 juni



1 november



28 februari



4 juli



29 november



4 april



20 december



16 mei

Korfbaltoernooi
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een schoolvolleybal toernooi georganiseerd. Kinderen die mee willen
aan het toernooi kunnen zich volgende week bij meester Huub inschrijven.
Speeldata:

Groep 5/6: woensdag 26 september van 13:00 tot 16:00.
Groep 7/8: woensdag 10 oktober van 13:00 tot 16:00.

Vanuit de groepen
Afgelopen maandag hebben de kinderen kennis kunnen maken
Met de professor van Mad Science. Het was een leerzame middag.
Vanaf donderdag 13 september komt Mad Science een wetenschap
en techniek cursus verzorgen waar de kinderen van groep 3 t/m 8
zich voor kunnen inschrijven via: inschrijven.mad-science.nl

Ik wil mezelf even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Lieke van den Oever. Ik ben
21 jaar oud, woon in Son & Breugel en ik zit in mijn afstudeerjaar van de PABO. Dit
jaar loop ik stage bij meester Huub in groep 7/8. Wekelijks sta ik hier op maandag
en dinsdag voor de klas. Aan het einde van mijn stage (verwacht rond april/ mei)
zal ik mijn blokstage lopen, waarin ik 5 gehele weken voor de klas sta. Wanneer
mijn blokstage en scriptie zijn afgerond, is mijn stage ten einde. Ik heb er hartstikke
veel zin in om samen met meester Huub dit jaar groep 7/8 te draaien! Als er vragen
zijn, kom gerust even binnenlopen! Alleen maar gezellig.
Misschien tot snel!

Hallo allemaal,
Leuk om kennis te maken! Mijn naam is Carmen Latour. Ik woon in Mierlo, ben getrouwd en ben
moeder van 2 jongens van 17 en 19 jaar. Sinds 2010 werk ik op Eenbes basisschool Sint Jozef in
Nederwetten. Ik ben inmiddels 23 jaar werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht, Intern
Begeleider en onderwijsadviseur.
Het begeleiden van leerkrachten en kinderen is mijn passie. Kansen zien en uitgaan van wat mogelijk
is om ieders ontwikkeling te stimuleren. Daarvoor moet je werken aan een stevige basis en hierop
verder bouwen. Kwalitatief sterk onderwijs en sociaal en interactief leren blijven de belangrijkste
pijlers binnen onze scholen.
Ik zie graag dat leerkrachten met voldoening lesgeven, maar anderzijds ook minder administratieve
last ervaren. Kinderen zouden onbewust en spelenderwijs moeten kunnen werken aan vaardigheden
die de kinderen in hun werkzame leven nodig zullen hebben; samenwerken, probleemoplossend /
creatief / kritisch denken en communiceren, en dat alles onderbouwd met ICT vaardigheden…
Maar vooral ook; Waar ben je goed in? Waar wil je (nog) beter in worden? En wat heb jij daarvoor
nodig? We helpen je graag!!
Wilt U een kennismakingsgesprek inplannen?
Dat kan; carmen.latour@eenbes.nl Graag tot ziens!

De peuterspeelzaal
Op dit moment hebben we nog geen nieuws vanuit de peuterspeelzaal ontvangen.

Kids Society Erica
Op dit moment hebben we nog geen nieuws vanuit de Kids Society Erica ontvangen.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 27 september

Ingezonden activiteiten, mededelingen en andere leuke dingen
Inmiddels is het Nuenens kinderkoor weer begonnen. Ze repeteren ieder maandag van 18.30 tot 19.15 uur. Lijkt
het je leuk en ben je tussen de 6 en 12 jaar oud kom dan gerust kijken, luisteren en meezingen.
Meer informatie via Christel de Brouwer, tel 06-25360286 of mail musical.ster@hotmail.com
****
Dinsdagavond 11 september vindt er in de St. Clemenskerk aan de Heuvel 17 te Gerwen een informatieavond
plaats voor de eerste communie. Deze avond bevat informatie over de voorbereidingen, activiteiten en data
van de communie. De avond start om 20.30 uur. Aan het eind van deze avond kunt u uw kind(eren) opgeven. De
kosten hiervoor bedragen € 40,-- vermeld op de enveloppe de naam van de school en uw kind.
****
Maandag 24 september vindt er een knutselworkshop “Verven met wattenstaafjes” plaats van 15.30 tot 17.00
uur in gemeenschapshuis “den Heuvel” deze is geschikt voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar. Er wordt een
kleine bijdrage van € 3,-- gevraagd. Opgeven en meer info via www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl mail
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com of 06-41102625
****
Zaterdag 7 oktober wordt er weer een creamarkt georganiseerd. Speciaal voor de jeugd is er de mogelijkheid
om te laten zien waar je goed in bent, dus heb je een talent wat je graag aan publiek en anderen wilt laten zien,
geeft je op via werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com of 06-41102625.

