31 oktober 2018 – nummer 3
Agenda
1 november Fietsverlichtingscontrole gr 3 t/m 8
1 november Vergadering MR (start 18.30)
7 november
Groep 8 op bezoek bij WereDi
10 november Sint Maartensviering in de kerk
om 17.15uur

11 november
16 november
17 november
30 november

Einde expositie Kunstsmullen
Open podium groep 5 en 6
Aankomst Sinterklaas in Nederland
Open Podium groep 1-2A en 1-2B

Afsraak
De afspraak van de maand november is;

We zeggen en doen dingen die fijn zijn voor jezelf en de ander.
Leerlingenraad
Op 12 oktober is de Leerlingenraad voor de eerste keer
bij elkaar gekomen. Er was natuurlijk een glaasje ranja
en een plakje cake. Het was immers de eerste keer!
De kinderen die in de Leerlingenraad zitten zijn:
Maysa en Kobe uit groep 5,
Sem en Julia uit groep 6,
Guus (vdK) en Stef uit groep 7 en
Isa en Yara uit groep 8

De Leerlingenraad vergadert dit schooljaar 5 keer, telkens op vrijdagmorgen van 10.30-11.00 uur in de
personeelskamer van school.
We hebben gepraat over de motivatie om in de Leerlingenraad te gaan en de onderwerpen die de kinderen
graag willen bespreken. Ze hadden hier best ideeën over. Ze waren duidelijk goed voorbereid! Onderwerpen die
genoemd werden waren: kluisjes voor kinderen, Engels, pesten tijdens het overblijven, de methode begrijpend
lezen, de Eindtoets voor groep 8 (op papier of digitaal) en het materiaal voor de ondergrond van het
voetbalveldje op de speelplaats. Ook hebben we nagedacht over hoe we de andere kinderen van school kunnen
laten weten wie er in de Leerlingenraad zitten. Het idee is om na de herfstvakantie een rondje langs alle
groepen te maken, zodat de kinderen zich voor kunnen stellen. Het leek hen ook een goed idee om hun foto
met naam en groep een plekje te geven in school en een brievenbus te plaatsen waar alle kinderen ideeën in
kunnen doen voor de Leerlingenraad. Tenslotte hebben we nog gesproken over het voetbalveldje op de
speelplaats. Samen met de Trumakkers en Norlandia gaan we proberen om een pannaveld te plaatsen. De
Leerlingenraad is enthousiast aan de slag gegaan en bruist van energie. Erg leuk om op deze manier de kinderen
te kunnen betrekken bij school!

Basisschool app
Afgelopen jaar hebben de directeuren en ICT’ers van de Heezer Eenbes scholen zich verdiept in een app die
mogelijkheden biedt voor een snellere en efficiëntere communicatie met ouders. We zijn hiervoor bij
Basisschool Apps uitgekomen. Het contract is getekend en op dit moment wordt deze app voor ons ‘gebouwd’.
Begin 2019 zullen we deze app gaan gebruiken. Te zijner tijd ontvangt u hierover nog meer informatie.

De muziekfabriek
Dit schooljaar staat binnen cultuureducatie muziek centraal bij ons op school. Het is gelukt om voor de 4 scholen
in Heeze een cursus AMV te organiseren voor de kinderen van de groepen 4-5-6. In Heeze zelf bestaat deze
mogelijkheid tot dusverre niet voor de kinderen. Dit schooljaar is Merlebos de cursuslocatie. Fijn dat dit gelukt
is! Ter info is de wervingsflyer als extra bijlage toegevoegd bij deze Merlepost.

De GeluksFabriek
Welke betere les kunnen wij onze leerlingen meegeven dan de les hoe je gelukkig kunt zijn?
Natuurlijk moeten kinderen ook leren rekenen, lezen en spellen. Maar willen we diep van binnen niet allemaal
gelukkig worden? In de week van 29 oktober tot en met 2 november 2018 wordt de school daarom omgetoverd
tot de GeluksFabriek.
Want wat is geluk eigenlijk? Hoe word je gelukkig? Heb je hier zelf
invloed op? In de lessen komen deze vragen aan de orde. Belangrijke
thema’s zijn dankbaarheid, positief denken, geven en zelfvertrouwen.
De lessen in geluk zijn gebaseerd op principes uit de positieve
psychologie en hebben een positieve invloed op het ervaren van geluk,
zelfbeeld en de sociale omgang.
De leerlingen gaan ook creatief aan de slag met het maken van
gelukspoppetjes, gelukstegels en geluksdoosjes. In de aula komt een
geluksboom te staan waar iedere leerling zijn/haar geluksmomentje
kan hangen. Daarnaast maken leerlingen uit groep 6, 7 en 8 met de
jongerenwerkers van Cordaad korte filmpjes. Nieuwsgierig naar de
lessen? Bekijk het filmpje over lessen in geluk van Merijn Ruis.
Deze week wordt georganiseerd in samenwerking met GGD BrabantZuidoost en Cordaad Welzijn.

De Eenbes ontregeld
Een werkgroep "Eenbes Ontregeld!" is aan het werk gezet met de opdracht te kijken hoe we als Eenbes een
regelarme (werk)omgeving kunnen creëren ter vermindering van de werkdruk. Het resultaat is geen nieuw plan
geworden, dat zou immers niet passen bij het ontregelen. Het resultaat is een opdracht aan ieder team om met
elkaar in gesprek te gaan over het ontregelen.
Om onze schoolteams, het Expertise Netwerk en het bestuurskantoor te helpen bij deze opdracht is er een
notitie geschreven waarin omschreven staat wat de kaders zijn en wat de ruimte is om te ontregelen.

Fietsverlichtingsactie
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, vooral nu het buiten al vroeg
donker begint te worden!
Daarom houdt Veilig Verkeer Nederland op alle basisscholen in de gemeente Heeze-Leende een
fietslichtcontrole, waarbij wij alle fietsen van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 controleren.
Als je zorgt voor een goed werkend licht krijg je van ons, namens Veilig Verkeer Nederland, een stoere beloning.
Ook fietsenhandelaar Tonnaer uit Heeze wil aan deze actie meewerken, daarbij gesubsidieerd door de
gemeente. Kleine gebreken aan de verlichting worden ter plaatse gratis gerepareerd.
Wat zijn nu de eisen van een goede verlichting op de fiets?







Koplamp, moet wit of geel licht naar voren stralen
Achterlicht straalt rood licht naar achteren
Rode reflector aan de achterzijde van de fiets
Witte of gele reflectoren in de wielen of band
Gele of oranje reflector in de beide trappers
Losse lampjes, aan een elastiekje aan stuur of bagagedrager, mogen niet

Wij hopen dat alle kinderen op de Merlebos uit de groepen 3 t/m 8 op donderdag 1 november met de fiets naar
school komen, zodat alle fietsers beter zien en beter gezien worden. Dat begint natuurlijk bij verlichting die
werkt!

Leefstijl
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Tot de
herfstvakantie werkten we aan het eerste thema. Hierin staat de sfeer in de groep centraal.
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het volgende thema: allemaal anders, iedereen gelijk.
De titel dekt de lading van de inhoud van de lessen heel goed; kinderen worden zich bewust van het feit dat ze
allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken daarnaast dat ieder kind
gelijkwaardig is.
In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag. Maar eigenlijk zijn alle leefstijllessen
impliciet een weerbaarheidstraining tegen pesten. In het vorige thema is al gewerkt aan een goede groepssfeer,
die beschermend is tegen pesten. Er zijn afspraken gemaakt over omgang met elkaar en er was aandacht voor
communicatie met elkaar. Allemaal ingrediënten om pestgedrag tegen te gaan.

Nieuwe ICT-leverancier
We willen u op de hoogte brengen van een belangrijk project van Eenbes Basisonderwijs. Het betreft het
wisselen van ICT leverancier, die het beheer van onze ICT omgeving verzorgd. De keuze is gemaakt na een
wettelijk vereiste aanbestedingsprocedure. Wij verruilen daarbij de huidige serveromgeving voor het werken in
de Cloud.
Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan aspecten van beveiliging en privacy.
Kindcentrum De Vlinder in Geldrop, is als eerste gemigreerd in de herfstvakantie. De overige 25
Eenbes basisscholen zullen daarna volgen. Wij zijn op 28 en 29 december aan de beurt. Naar verwachting zal de
migratie worden afgerond voor 1 maart 2019. Voor meer informatie kan natuurlijk altijd contact opgenomen
worden met school.

Surprises groep 5 t/m 8
Het lijkt nog ver weg, maar Sinterklaas is al bijna op zijn stoomboot
gestapt om naar Nederland te komen.
Zodra hij in Nederland is, worden er in de groepen 5 t/m 8 lootjes
getrokken voor de surprises.
Het is de bedoeling dat er een mooie surprise geknutseld wordt. De
kinderen verstoppen een cadeautje van €3,00 in de surprise. De hele surprise gaat vervolgens in een vuilniszak
en hierop wordt aan de buitenkant het gedicht van minimaal 8 regels in een enveloppe geplakt. De naam van
diegene waar de surprise voor is, schrijf je op de envelop, maar je plakt hem zo op de vuilniszak dat de naam
niet direct zichtbaar is! Zo kan niemand zien voor wie jij de surprise hebt gemaakt! We zijn binnen ons team nog
in overleg over wanneer we de surprises graag op school willen hebben. Zodra we hier uit zijn, brengen wij u
uiteraard op de hoogte.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog
in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich
ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan
te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Gezocht; twee nieuwe overblijfkrachten op basisschool de Merlebos.
Door de groei van het aantal kinderen die naar de Tussenschoolse Opvang gaan zijn wij op zoek naar 2
enthousiaste TSO-krachten. Een diploma is niet vereist, maar als je het in je hebt om op een enthousiaste en
goede wijze de kinderen een leuke lunchtijd te geven dan horen we graag van je. De werktijden zijn in overleg
op maandag, dinsdag en donderdag van 11.45-12.50/13.00 uur. Er staat een vergoeding tegenover.
Je kunt je aanmelden bij TSO coördinator Miriam van Bemmel op 06-41567900 of mailen naar tsoheeze@kidstalent.nl

Beste Ouders,
We hebben de procedure voor aanmelding en wijziging van het contract aangepast. Op onze site
www.kidstalent.nl kunt u voortaan digitaal uw kind inschrijven of wijziging van het contract doorgeven. Als u
de goede locatie aanklikt ziet u een gele balk met de tekst TSO aanvraag/wijziging formulier.
Informatie die u hier invult gaat naar de coördinator van de TSO. Ik zal de gegevens verwerken en daarna
contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet Miriam van Bemmel
Coördinator TSO

In groep 1/2 A: Mart en Lonne

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

Lieve, Aron
Emma
Jolein, Daan
Aitana, Joris, Noud
Koen, Guus
Sofie, Isa, Nick

Juffrouw Henrieke en juffrouw Marloes
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