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Agenda
6 september
7 september
10 september
14 september

Start thema ‘Kunstsmullen’
Speeltuin dag groep 1 en 2
Informatieavond
Speeltuin dag groep 3 t/m 6

17 september
26 september
26 september

Ouderbijeenkomst ‘KLasseKLas!’
start Kinderpostzegelactie
Merlepost 2

Informatieavond
Op maandag 10 september is de jaarlijkse informatieavond. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Sluiten poorten
De poorten zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen geopend. Na aanvang van de lessen worden de poorten
en het hek rondom school weer gesloten. Ze gaan niet op slot, maar worden wel dichtgemaakt. Dit draagt bij
aan een veilige, afgebakende (speel)omgeving voor de kinderen.
Ook tussen de middag zijn de poorten tot 12.50 uur dicht. Dit zorgt voor een overzichtelijke situatie voor de
kinderen die tussen de middag overblijven en hun begeleiders. Een vriendelijk verzoek om de kinderen niet voor
12.50 uur naar school te sturen. Zij kunnen pas vanaf dit tijdstip op de speelplaats.
Verder willen we de kinderen er graag aan herinneren dat er in verband met de veiligheid van alle kinderen, niet
op het plein gefietst mag worden.

Informatiebijeenkomst ‘Wij, een Klasse Klas!’
In alle groepen werken we met ‘Wij, een Klasse Klas!’. Dit is een gedragsprotocol waarbij een veilige en positieve
benadering van het kind voorop staat. Belangrijke onderdelen zijn:
Opstellen van een beloningssysteem
Vaststellen van de gedragsnormen en –regels
Stappenplan bij overschrijding van de gedragsregels
Elk jaar krijgt groep 4 hierover een aantal herhalingslessen onder begeleiding van een extern deskundige.
Dit jaar vinden deze lessen plaats op de maandagen 10-17-24 september en 1 oktober.
Op maandag 17 september is er van 16.00-17.00 uur een informatiebijeenkomst voor alle ouders van de
school. Aangezien we in alle groepen werken met dit systeem, willen we nadrukkelijk alle ouders uitnodigen
voor de informatiebijeenkomst. Hebt u in voorgaande jaren de informatie gemist of wilt u deze graag nog eens
horen, kom dan zeker op 17 september naar de bijeenkomst!

Even voorstellen
Ons team wordt komend jaar versterkt door twee nieuwe gezichten. Hieronder
stellen meneer Stan en juffrouw Thea zich aan u voor.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Stan van de Kruijs, ik ben 23 jaar oud en kom uit Someren-Heide.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent op basisschool
Merlebos. Dit houdt in dat ik extra begeleiding bied in alle groepen, van 1 tot
en met 8.
Ik ben werkzaam op alle dagen behalve de dinsdag.
Daarnaast studeer ik deeltijd aan de Fontys Pabo Eindhoven en zit ik inmiddels
in mijn 3e jaar. Op de Pabo leer ik om een echte meester te worden. Op
dinsdag ben ik hierdoor afwezig.
Mijn hobby’s zijn voetballen en ik speel trompet. Ik houd dus erg van sporten,
muziek maken en muziek luisteren.
Ik heb zin om er een leuk en leerzaam jaar van te maken, zowel voor de
leerlingen als voor mij!
We zien en spreken elkaar vast nog wel eens.
Tot dan!
Groetjes,
Meneer Stan

Hallo allemaal,
Mijn naam is Thea en ik ben vierdejaars PABO student op Hogeschool de Kempel.
Dit schooljaar mag ik mijn afstudeerstage doen op basisschool Merlebos. Daar zal
ik op maandag en dinsdag te vinden zijn in groep 6 bij meneer Jos en Juf Marloes.
Ik heb er zin in!
Afgelopen week zijn we goed het nieuwe schooljaar in ´gerold´ en hebben we
een leuke week gehad. Ik hoop zo nog vele leerzame en leuke weken met de klas
te mogen beleven.
Tot ziens in groep 6!

Leefstijl
Net als veel andere scholen besteedt basisschool Merlebos gericht aandacht aan de ontwikkeling van sociaalemotionele vaardigheden. Wij maken daarbij o.a. gebruik van Leefstijl, een methode die wereldwijd gebruikt
wordt en sinds 1990 ook in Nederland wordt toegepast.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne
samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening
houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen
voor jezelf. Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school
werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten
worden gelegd. Geen enkele leefstijl les is hetzelfde.
Deze week zijn we gestart met het eerste thema: De groep? Dat zijn wij. In deze lessenserie besteden we vooral
aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar
als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.

Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zo ver: de Kinderpostzegelactie.
Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen
zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke
producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is
uniek in de wereld. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderpostzegels.nl
Onze kinderen van groep 7 en 8 komen i.v.m. de actie woensdag 26 september om 12.15 uur uit school.

Cultuureducatie project ‘KUNSTSMULLEN’
Jazeker, net als vorig jaar doen we weer met de hele school mee aan het project Kunstsmullen.
Vanaf 6 september gaan alle groepen starten met het bedenken en maken van een gezamenlijk kunstwerk. Op
donderdag 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober werken we hieraan. De kinderen zullen op een creatieve
manier aan de slag gaan in samengestelde groepen (leerlingen uit groepen 1 t/m 3 husselen we door elkaar en
de groepen 4 t/m 8 ook).
Onze werkstukken zullen daarna te zien zijn in de kunstroute rondom Landgoed Kapellerput van 12 oktober t/m
12 november. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze route te gaan wandelen. Wij hebben gekozen voor het
thema ‘Vriendschap ’omdat dit ook het thema van de Kinderboekenweek is. Een perfect onderwerp om op
meerdere manieren uit te werken. Verder staan er nog een aantal leuke bijpassende activiteiten op het
programma;
- een voorleesactiviteit vanuit de bibliotheek voor de kleutergroepen,
- een dichtworkshop voor groep 7 door Monique Beukema,
- een vertelling over Vriendschap door Verhalenvertelster
Desiree Hornikx en
- in het kader van Mediawijsheid mogen enkele kinderen gaan
vloggen over het project; ze krijgen hierbij deskundige
begeleiding.
We hebben er weer véél zin in en hopen dat iedereen de route gaat
wandelen om het resultaat te bewonderen!

Verlof
Regelmatig krijgen we op school vragen om verlof buiten de vakanties te verlenen. Hieronder voor u op een
rijtje wat hierover de afspraken zijn.
Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. De aanvraagformulieren zijn
verkrijgbaar bij de conciërge en te vinden op onze website.
U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.
Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf
bespreken met ons.
Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de
familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen,
ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke
omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de
school aan te vragen.
Vakantieverlof wordt alleen gegeven wanneer het vanwege het
beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens één van de
schoolvakanties op reis te gaan. Indien dit op u van toepassing is, kan
eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven
voor hoogstens 10 aaneengesloten schooldagen; uw aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring,
waaruit de noodzakelijkheid blijkt.
Extra vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie.
Deze dagen mogen niet grenzen aan één van de schoolvakanties.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen
schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.
Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen
op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

Vervanging leerkrachten
Zoals u wellicht al vanuit de media hebt meegekregen, is er in Nederland een groot tekort aan leerkrachten. Ook
in onze regio is het lerarentekort echt voelbaar. We zijn dan ook blij dat we het schooljaar zijn kunnen starten
met voor alle groepen één of twee leerkrachten.
In het geval dat er een leerkracht ziek is, wordt er vanuit de vervangerspool van Eenbes Basisonderwijs gezorgd
voor een vervanger. Mocht er in de vervangerspool geen vervanging beschikbaar zijn, wat vorig schooljaar al
verschillende keren is voorgevallen, dan moet het anders opgelost worden. In Heeze hebben we hierover met
de Eenbes basisscholen het volgende afgesproken:

We gaan op zoek naar een interne oplossing. Dit kan betekenen dat een intern personeelslid dat beschikbaar is
voor vervanging de groep overneemt of dat een personeelslid andere geplande taken op dat moment niet
uitvoert, maar voor de klas gaat. Dit betekent dat andere belangrijke werkzaamheden van deze personeelsleden
(directie, IB of ondersteuners) blijven liggen. Vandaar ook dat deze oplossing maar incidenteel ingezet zal gaan
worden.
Als er ook op deze manier niemand beschikbaar is, dan wordt de groep gesplitst en over de andere groepen
verdeeld.
We proberen het te allen tijde te voorkomen, maar het kan gebeuren dat een groep, na vooraf informeren van
de ouders, na een dag gesplitst geweest te zijn naar huis gestuurd wordt. We hopen dat we die laatste
mogelijkheid kunnen voorkomen. Het zal niet aan onze leerkrachten liggen. Zij gaan voor het onderwijs aan uw
kind(eren). Maar wij willen graag transparant naar u zijn over de ontstane situatie en onze maatregelen. We
hopen op uw medewerking en uw begrip. We houden u via de mail op de hoogte over de vervanging in de groep
van uw kind.

In groep 1/2B: Lex
In groep 4/5: Emme
In groep 5:
Stijn

In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 4/5:
In groep 5:
In groep 6:
In groep 7:
In groep 8:

Luca
Sil
Fleur, Niek, Veerle
Rafi, Hanna
Guus, Joachim, Mats, Felicia
Pien
Roel

juffrouw Germa, juffrouw Igna en juffrouw Nikie.
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