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Belangrijke data
29 november
4 december
6 december
10 december
14 december
20 december
20 december
21 december
24 december – 4 januari

(december)

Nieuwsbrief 4
Sint op school
Leerlingen komen om 10.30 uur naar school
MR vergadering
Kinder meedenk raad
Kerstviering
Nieuwsbrief 5
Kerkbezoek
Kerstvakantie

Algemeen
Sinterklaas brengt een bezoek aan Heuvelrijk op 4 december
Sinterklaas is de pagina uit zijn grote boek kwijt met daarin de route naar onze school. Zou hij de weg
wel kunnen vinden dit jaar? Gelukkig krijgt de Sint hulp van de leerlingen. Zij zijn momenteel bezig met
mooie knutselwerken, tips en routebeschrijvingen. Zou het lukken om ervoor te zorgen dat Sinterklaas
in ieder geval de weg richting Heuvelrijk kan vinden zodat iedereen ook dit jaar weer op audiëntie kan
komen bij Sint en zijn Pieten.

Vervanging bij zieke leerkracht
Zoals u afgelopen tijd hebt kunnen zien en horen in de media, kampen veel scholen met problemen bij
de vervanging van zieke leerkrachten. Er zijn weinig vervangers beschikbaar en vaak zijn de
beschikbare vervangers allemaal tegelijkertijd nodig. Zeker als er sprake is van een griepgolf.
Hopelijk slaan we op school dit jaar de griepgolf over en blijven alle leerkrachten het hele jaar gezond.
Omdat we daar geen garantie op hebben, beschrijven we hieronder , mede op verzoek van de
medezeggenschapsraad, de procedure bij ziekte van een leerkracht.
Als een leerkracht zich ziek meldt, wordt er achtereenvolgens naar de volgende oplossingen gekeken:
1. Er wordt vanuit de vervangerspool van de Eenbes een vervanger gebeld om de zieke leerkracht
te vervangen;
2. Als er niemand uit de pool beschikbaar is, wordt een leerkracht (bij voorkeur de duo-collega)
gevraagd of hij/zij extra wil en kan werken om de zieke collega te vervangen;
3. Als er geen collega extra kan werken, wordt gekeken of een onderwijsassistent op een andere
manier ingezet kan worden om zo het ontstane gat te dichten;
4. Als bovenstaande zaken niet mogelijk blijken, worden de kinderen in groepjes over de andere
groepen verdeeld;
5. Als er meerdere leerkrachten ziek zijn of als de verdeling van kinderen over de andere groepen
niet mogelijk is, wordt er gekeken naar de inzet van de intern begeleider of directeur voor de
groep. Dit is in de praktijk erg lastig, omdat zowel de intern begeleider als de directeur
werkzaam zijn voor twee scholen en hun eigen agenda hebben. Hun inzet zal dan ook voor
maximaal één dag plaatsvinden.
6. Mochten bovenstaande maatregelen allemaal niet mogelijk zijn, zullen groepen naar huis
gestuurd worden. Dit zal nooit op de eerste dag van de afwezigheid van de leerkracht
gebeuren, maar kan daarna wel de enige oplossing zijn. Uiteraard horen ouders dit op de dag
voorafgaand aan de dag dat de kinderen thuis moeten blijven.
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig zal zijn dat er daadwerkelijk kinderen thuis moeten blijven. We
zullen als team dan ook alles in het werk stellen om dat te voorkomen .
Overigens is het goed om te weten dat we binnen de vervangerspool van de Eenbes geregeld
vacatures hebben. Bent u zelf in het bezit of kent u iemand die in het bezit is van een
onderwijsbevoegdheid en heeft u zin om (weer) in het onderwijs aan de slag te gaan, dan kunt u dat
altijd bij ons melden. Wij wijzen dan de weg richting de vervangerspool!

Vanuit de groepen

Jeugdprinses Amazing, Hofdame Fabulous en Adjudant Excellent!
Op zaterdagmiddag 24 november is in een volle feesttent van Carnavalsvereniging “De Narre-kappen”
bekend gemaakte welk jeugdtrio het komend carnavalsseizoen in Gerwen zal regeren Jeugdprinses
Amazing (Maud), Hofdame Fabulous (Gina) en Adjudant Excellent (Lucas) werden als nieuw jeugdtrio
uit de hoge hoed getoverd. De residentie zal tijdens de jeugdmiddagen omgetoverd worden in een
wereld vol games. Onder het motto “Ut kan nie gek genoeg” zullen zij komend jaar de carnaval voor
de jeugd gaan aanvoeren.

Groep 8 Sint en het pepernotenmysterie
De kinderen uit groep 8 zijn druk in de weer geweest om een leuk toneelstukje in te studeren. Ze
spelen op woensdag 5 december “Sint en het pepernoten-mysterie” voor alle groepen. De tijden zijn
als volgt: Groep 1-2 en 3: 9.15 uur en de groepen 4-5-6 en 7 om 10.30 uur.

Dit jaar hangen we niet alleen slingers in
de boom maar slingeren we door de school
Zoals u waarschijnlijk al weet is er donderdagavond 20 december van 18.00u -

19.30u een kerstmarkt die van BSO, via Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal
verder gaat door de Basisschool.
De kinderen hebben hierover een brief mee naar huis gekregen en van een aantal
ouders hebben we al reactie gehad. Daar zijn we heel blij mee, maar we hopen
natuurlijk op meer ....
Wij willen via deze nieuwsbrief nogmaals een beroep op u doen.




Voor ons restaurant koekjes, cupcakes, cake of taart bakken die we daar
kunnen verkopen
Op woensdagavond 19 december meedoen met een workshop
kerststukje/kerstkrans maken voor de verkoop
Overbodig geworden (nog verkoopbare) kerstartikelen inleveren die we
voor de school mogen verkopen

U kunt dit op school aan de leerkracht of via de mail doorgeven.
Alvast onze hartelijke dank
De Kerstmarkt-werkgroep.

De peuterspeelzaal
Berichtje vanuit de peuterspeelzaal
We hebben inmiddels ons thema “herfst” afgesloten.
Vanaf maandag 19 november tot en met woensdag 5 december houden we ons bezig met Sinterklaas.
Er zijn al volop verlanglijstjes gemaakt in de vorm van zakken, pietenmutsen en pakjesboten. Ook het
schminken is een groot succes net als het pietenparcours in de grote gymzaal. De peuterspeelzaal is
aangekleed in de sfeer van Sinterklaas en het winkeltje is omgetoverd tot een stal voor Americo!
Er worden volop liedjes gezongen, en we lezen het Sinterklaas verhaaltje van Pietertje Pet.

Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 december vieren we op de groep Sinterklaas.
We gaan er samen met de kinderen gezellige ochtenden van maken.
Tevens willen we iedereen een fijne, gezellige pakjesavond toewensen!
Afscheid:
In verband met verhuizing hebben we afscheid genomen van Sare en Rena.
Kerst:
Vanaf donderdag 6 december tot en met vrijdag 21 december gaan we aan de slag voor de kerstmarkt en
brengen we de peuterspeelzaal in kerstsfeer.
Dit jaar hangen we niet alleen slingers in de boom, maar slingeren we door de school!
We kwamen samen tot het besluit om op donderdagavond 20 december een kerstmarkt te organiseren
schoolbreed. Dit betekent een kerstmarkt die van de BSO via Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal verder gaat
door de begane grond van de school. Op deze manier hebben ouders en kinderen de gelegenheid om het geheel
te bekijken ook op plaatsen waar ze normaal gesproken nooit komen.
Kerstmarkt: donderdag 20 december 18.00-19.30 uur.

Wij als leidsters van de peuterspeelzaal verwelkomen U graag!
Kerstvakantie van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari 2019!
Groetjes, leidsters peuterspeelzaal

Kids Society Erica

Nieuws vanuit de dagopvang van Kids Society Erica

Hallo allemaal!

De afgelopen weken zijn de kinderen van de Bijen druk bezig geweest met het VVE-thema:

Speurneuzen in de herfst!
Het gehele thema zijn de kinderen druk bezig met het ontdekken en verkennen van de verschillende
herfstmaterialen en bosdieren. Dit gebeurt ook door de verschillende activiteiten die we hebben
gepland.
Zo hebben de bijen een zelf ontworpen blote voetenpad gelopen waarbij verschillende bakken gevuld
waren met bladeren, zand, kastanjes en walnoten, water etc. De kinderen mochten door de bakken
lopen. Dat voelt heel anders onder de voeten dan in de handen!!
Ook zijn er egeltjes en spinnen geknutseld van klei en takken. Hebben we bladeren gebruikt om mee te
verven en er zijn dennenappels mooi versierd. Een aantal foto’s van deze activiteit heeft u kunnen zien
op de facebook pagina van Kids Society Erica.
Ter afsluiting hebben de bijen een herfstwandeling gemaakt door Gerwen. Alle bijtjes waren warm
ingepakt tijdens deze speurtocht. Wat hebben we genoten van de natuur.

Het volgende thema waar we mee aan de slag gaan is…..

feest!

December is natuurlijk een maand die vol staat met feestelijke momenten. Van Sinterklaas tot
nieuwjaar. We gaan er een hele feestelijke en gezellige maand van maken.
Tijdens dit thema lezen we het boek, Karel viert Sinterklaas van Liesbet Slegers. De kinderen gaan aan
de slag met verschillende kernwoorden zoals, Sinterklaas, zwarte piet, paard, pepernoten, cadeautjes,
stoomboot ect.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 20 december

Ingezonden activiteiten, mededelingen en andere leuke dingen

Uitgebreide informatie over de bovenstaande activiteit is ook te vinden op het prikbord in de centrale hal.
Triple P positief opvoeden voor ouders van tieners
In januari start de Lev groep Helmond met een oudertraining 'Triple P positief opvoeden voor
ouders van tieners'. Ouders met vroeg puberende kinderen op de basisschool kunnen hier ook aan
deelnemen. Meer informatie vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

