8 juli 2020 – nummer 12
Agenda
Vrijdag 9 juli

Maandag 24 augustus
Woensdag 26 augustus

Laatste schooldag.
Om 11.00uur groep 8 uitzwaaien (ouders welkom op het gras).
Om 12.30uur komen alle leerkrachten met de groep mee naar buiten.
Start nieuwe schooljaar
Volgende Merlepost
Luizen pluizen

Pensioen
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs is het nu tijd om
afscheid te nemen van dit prachtige vak. De afgelopen 18 jaar heb ik met
veel plezier gewerkt in de mooie Parel van Brabant. De eerste 12 jaar op
de Merlebos, daarna ook als eindverantwoordelijke van beide andere
scholen van ons bestuur in Heeze. Steeds heb ik mij overal welkom
gevoeld. Het voelde als een warm bad; betrokken leerkrachten en
enthousiaste ouders die altijd klaar staan om te helpen en elkaar te
steunen, steeds met het belang van de kinderen voorop. Wat past dit
mooi bij onze slogan: ‘Samen een mooie toekomst voor elk kind’.
Die saamhorigheid kwam ook nu, in deze bijzondere tijd, weer goed tot
uiting. Een tijd waarin persoonlijk afscheid nemen helaas niet mogelijk
is. Het gevonden alternatief is hartverwarmend. Een tijdlang kwam er
elke dag een lawine aan kaarten binnen. Geweldig dat zo veel ouders, kinderen en (ex-)collega’s de moeite
nemen om een kaart te sturen of een werkstukje te maken. Dat doet goed!
Ik heb het voorrecht gehad om steeds te mogen werken in bevlogen en professionele teams. Dat geeft inspiratie
en heeft mij ruimte geboden om op verschillende manieren in het onderwijs te werken. En elke manier heeft
zijn eigen uitdagingen en bekoringen. Het is heerlijk om te werken met een groep kinderen en te zien hoe zij zich
verder ontwikkelen. Het is uitdagend en stimulerend om leiding te geven aan een school en samen met het
team en de ouders een volgende stap te zetten in een onderwijskundige ontwikkeling. En hoe mooi is het om,
wat meer op de achtergrond, meerdere scholen te begeleiden en hen te zien groeien in hun eigen
ontwikkeltraject.
Na 43 jaar kijk ik met veel goede herinneringen terug op mijn onderwijscarrière. Ik dank alle collega’s, ouders en
kinderen voor hun bijdrage aan deze goede herinneringen. Het ga jullie allen goed. Houdoe en bedankt!
John Hellegers
Cultuureducatie
Dit jaar hebben we in alle groepen muzieklessen van meneer Toon gehad. Wat daar nu mooi uit voortvloeit is
dat we volgend jaar structureel muzieklessen in alle klassen gaan krijgen. Superfijn! En eigenlijk was het de
bedoeling dat we in de periode voor de meivakantie nog aan de discipline THEATER zouden gaan werken. Helaas
is dit niet doorgegaan door het coronavirus.

In het nieuwe schooljaar starten we weer met het project Kunstsmullen. De expositie van het kunstwerk zal dit
jaar niet bij Kapellerput zijn maar op school. We hebben er al weer zin in om samen aan zo’n project te werken
want: Samen staan we sterk!
Engels
Komend schooljaar gaan we werken met een nieuwe methode voor Engels: Stepping Stones. Dit is een methode
voor de groepen 1 t/m 8. Dit schooljaar hebben we verschillende methodes voor dit vakgebied bestudeerd. Op
de studiedag van vrijdag 26 juni hebben we onze definitieve keuze voor deze methode gemaakt. Vanaf komend
schooljaar bieden we dus in alle groepen Engels aan. Dit past bij het hedendaagse onderwijs en sluit ook goed
aan bij de wens van ouders en kinderen om ook in de lagere groepen al Engels te krijgen.
Even voorstellen
Beste ouders en kinderen,
Mijn naam is Pieter van der Aa en vanaf 1 augustus mag ik als directeur van de
Merlebos het stokje van John overnemen. Ik ben 32 jaar en woon in Dommelen
samen met mijn vrouw en mijn twee zoontjes. Als leerkracht heb ik vanaf 2012 op
verschillende scholen gewerkt, waarna ik in 2018 bij de Eenbes heb gesolliciteerd
voor de functie van locatiedirecteur op kindcentrum Puur Sang in Mierlo.
In maart van dit bijzondere jaar kwam de vacature voorbij voor de functie van
directeur op de Merlebos. Enthousiast heb ik gereageerd, maar door de coronaperiode moesten we de gesprekken flink opschuiven. Nu is het al bijna zover en heb ik ontzettend veel zin om te
beginnen op deze fijne school! Ik zal voor 3 dagen aanwezig zijn op de Merlebos, voor de andere twee dagen
blijf ik werkzaam in Mierlo. Op dit moment weet ik nog niet precies op welke dagen ik in Heeze dan wel Mierlo
zal zijn, maar daar houd ik jullie ook zeker van op de hoogte.
Ik heb er ontzettend veel zin in om te beginnen en kennis te maken met jullie hier op de Merlebos!
Heel graag tot ziens na de zomervakantie!
Groeten Pieter
Bij deze stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Sanne Beckers. Ik ben 39 jaar en woon samen met mijn
man Joris en onze drie kinderen in Geldrop. Melle van 10 jaar, Isa van 8 jaar en Thieme van
6 jaar jong. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, speel ik tennis, puzzel en zing ik graag.
Momenteel ben ik werkzaam als leerkracht op basisschool De Rots (ook stichting De
Eenbes) in Geldrop. Ik heb hier bijna 13 jaar met veel plezier gewerkt. Ik vond het echter
tijd voor verandering en ben toe aan een nieuwe uitdaging.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op de Merlebos te vinden als juf van groep 4 samen
met juf Marijke. Ik heb daar erg veel zin in! Donderdag 2 juli ben ik aanwezig geweest bij
het ruilmoment om alvast kennis te maken. Wellicht hebben jullie mij rond zien lopen.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op de Merlebos te mogen werken.
Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? In het nieuwe schooljaar ben ik op
maandag, dinsdag en woensdag te vinden in groep 4. Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in
het nieuwe schooljaar.

Mijn naam is Eddie Arts. Komend schooljaar kom ik bij jullie op school werken. Ik zal daar in
verschillende klassen komen vervangen zodat de eigen leerkracht tijd heeft om aan andere
zaken te werken.
Ik ben al 20 jaar met veel plezier werkzaam als leerkracht in Heeze. Daarbij heb ik met alle
groepen ervaring opgedaan. Nu heb ik de mogelijkheid gekregen om ook bij jullie in de
verschillende klassen te komen werken. Daar heb ik veel zin in. Ik vind het iedere keer weer
mooi om te zien hoe kinderen de wereld om hen heen ontdekken. En ben blij dat ik aan die
ontdekkingstocht mee mag werken.
Ik woon in Nuenen. En ben getrouwd met Suzanne en heb twee kinderen die ook naar de basisschool gaan. In
mijn vrije tijd ben ik veel met muziek bezig en probeer ik tijd te vinden om lekker te kunnen lezen. Deze zomer
blijf ik thuis. Het zwembad staat al klaar. Net als de stapel boeken waar ik ook nog in wil duiken. Ik hoop dat
jullie allemaal ook een fijne vakantie gaan hebben en zie jullie graag daarna op school.
Ik ben Myrthe Linthout en zal het komende schooljaar op donderdag en vrijdag
groep 7 draaien samen met juf Annerie.
Mij is gevraagd een klein stukje te schrijven voor deze laatste Merlepost voor de
vakantie, wat ik met veel plezier even doe.
Onlangs ben ik samen met mijn man en kinderen verhuisd van Haarlem naar Heeze
om dichter bij familie te wonen. Ik ben 45 jaar en sta al meer dan 20 jaar voor de
klas. De laatste jaren heb ik in de bovenbouw gewerkt op een school voor langdurig
zieke en gehandicapte leerlingen. Daarvoor heb ik ook meer dan 10 jaar in
het reguliere onderwijs gewerkt. De leeftijd en lesstof van groep 7 spreken mij zeer
aan.
Afgelopen donderdag heb ik al kennisgemaakt met de nieuwe groep en het team van de Merlebos en ik kan
alleen maar zeggen: “Ik heb er zin in!”
Nu eerst genieten van een welverdiende zomervakantie na dit gekke schooljaar en daarna maak ik graag in het
echt kennis met iedereen!
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis app staan
e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor
tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google
Play.
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.
Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Meneer Frans kan toveren!
Ook op school gaat er wel eens iets kapot. Maar gelukkig
hebben wij meneer Frans en hij kan toveren!
Kijk maar; hij toverde van de kapotte berging deur een waar
schilderij mét ons eigen logo!
Via deze weg willen wij meneer Frans heel erg bedanken
voor alle toversessies het afgelopen jaar!

Bedankt!!
In de laatste Merlepost van dit schooljaar willen we alle ouders en andere betrokkenen bedanken die ons dit
schooljaar geholpen hebben. Dankzij deze hulp hebben we verschillende activiteiten uit kunnen voeren.
ALLEMAAL ONTZETTEND BEDANKT!
We hebben nog een paar schooldagen samen te gaan, maar wij wensen u via deze weg alvast een
heel fijne vakantie! Maandag 24 augustus zien we graag iedereen weer gezond en vol verhalen terug op school!

Bedankt!
Het schooljaar is bijna voorbij. Wat een jaar! Voor iedereen; kinderen, team en ouders, een die de
boeken in gaat als een schooljaar met volop uitdagingen. Op één activiteit na (Sport & Spel) heeft de
ouderraad haar activiteiten, min of meer, volgens planning kunnen uitvoeren. Dat had niet gekund
zonder de hulp die we gedurende het hele jaar van de vele ouders en grootouders hebben gehad.
Grote dank daarvoor namens de kinderen en de ouderraad.
Ouderraad zoekt nieuwe leden!
Een aantal leden nemen dit schooljaar afscheid van de ouderraad en daarom is de ouderraad
dringend op zoek naar vaders en/of moeders die aan zouden willen haken. Heb je interesse, of wil
je meer informatie? Neem dan contact op met Sanne Vrienten (06-23772936) of Margriet Henning
(06-14424557). Mailen mag natuurlijk ook, dat kan via ouderraad.merlebos@gmail.com.
Ouderhulp in schooljaar 20/21
Twee weken geleden is er met alle kinderen van groep 1 tot en met groep 7 een brief mee
naar huis gegeven, waarin de ouderraad diverse hulpvragen voor schooljaar 20/21 had
genoteerd. Er hebben al een boel ouders gereageerd dat ze willen helpen. Super fijn, dank je
wel! Deze ouders worden, op het moment de commissie waarvoor ze zich opgegeven hebben
van start gaat, benaderd. Heeft u het formulier niet ingevuld, maar wilt u wel helpen? Heel
fijn. Aanmelden mag nog steeds. Het makkelijkste is via ouderraad.merlebos@gmail.com.
Vacature bestuur Ouderraad
Onze penningmeester staat op het punt om aan haar laatste jaar binnen de
ouderraad te beginnen. Dat betekent dat per schooljaar 21/22 er een, bij voorkeur
ingewerkte, penningmeester klaar moet staan om de financiële zaken van de OR, die
allesbehalve ingewikkeld zijn, te behartigen. Het liefst zou de huidige
penningmeester haar opvolger tijdens haar laatste jaar in een duo-rol mee te laten
kijken. Interesse? Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met een van de
bestuursleden. Zij kunnen er meer over vertellen.
penningmeester
Susan Schalkwijk
secretaris
Nancy Veldman
voorzitter
Evy Snoeijen / Margriet Henning
Openbare jaarvergadering
Eens per jaar is de ouderverenging verplicht om verantwoording af te leggen over de
uitgaven van het voorgaande schooljaar en om inzicht te geven in de begroting van het
nieuwe schooljaar. U, als ouder, bent van harte welkom de jaarvergadering bij te
wonen. De verantwoording over schooljaar 19/20 en de begroting 20/21 staat op de
agenda tijdens de jaarvergadering op 30 september 2020. Bent u erbij? De vergadering
begint om 19:00 en is uiterlijk om 20:00 afgelopen. Inloop vanaf 18:45, wees welkom.
Locatie is de aula van school Uiteraard volgen wij het dan geldende RIVM-protocol.

Van de TSO
Beste ouders,
Wij hopen dat u ook volgend jaar uw kind(eren) weer aan de tussen schoolse opvang van Kids Talent
toe wilt vertrouwen. Door de Corona-crisis is het wat anders gelopen dan in “gewone” jaren.
In de maanden mei, juni en juli is er geen TSO geweest en is er ook bij u niet gefactureerd. Maar om de
jaarkosten voor de TSO te betalen wordt er ook tijdens de vakantieweken gefactureerd. De jaarkosten voor de
TSO worden gedeeld over 11 maanden t/m eind juli. Dat betekent dat wij de vakantieperiode vanaf 13 juli t/m
31 juli nog facturen. Afgerond zullen wij 50% van de maand juli in rekening brengen. Dat is € 4,30 per kind/per
contractdag i.p.v. € 8,55 per maand. Deze berekening is afgestemd met de MR van de Merlebos.
Het tarief voor de TSO voor het komend schooljaar wordt aangepast met een indexatie van € 0,05 per keer.
Het nieuwe tarief voor een standaard contract wordt €2,40 en dat was €2,35 per keer. De maandprijs bedraagt
€ 8.75 (i.p.v. € 8,55) per maand per dag van de week. Voor flexibele TSO is de prijs € 2,95 (was €2,90) per keer.
We hopen in het nieuwe schooljaar weer gewoon van start te kunnen gaan. Of er dan nog maatregelen gelden
m.b.t. de TSO is nu nog niet bekend. Ook wij wensen meneer John Hellegers een fijne tijd toe na zijn afscheid
van de Merlebos.
Alle TSO-medewerkers wensen u een hele fijne vakantie en we hopen elkaar in augustus weer te zien.
Met vriendelijke groet,
Monique ’t Hart
Coördinatrice TSO-Merlebos

Tot en met het verschijnen van de volgende Merlepost zijn jarig:
In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 5/6:
In groep 6:
In groep 7:
In groep 8:

Britt, Maya, Lieke, Rik
Romy, Major, Sanne, Djim
Fenna, Daan, Daantje
Rafael, Mike, Maud, Benthe
Paolo, Stef, Luuk, Bram
Luuk, Tim, Anouk, Xavi, Stijn, Julia, Rafaël
Daphne, Jelle, Evi, Renske, Mart, Julia
Devin, King, Finn

Juffrouw Marion en juffrouw Marijke

Volgende Merlepost 26 augustus 2020

Eenbes basisschool Merlebos, De Spinner 6, 5591 NG Heeze
040 2240055, merlebos@eenbes.nl, www.merlebos.nl

