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Rots en Water
In de periode van 5 februari t/m 8 april krijgen de kinderen in de groepen 5 en 6 weer de Rots en Water training
aangeboden.
Een training bestaat uit minimaal 6 lessen. Deze lessen gaan over de elementen rots en water die je als mens
nodig hebt om je zelfverzekerd, kortom gelukkig te voelen.
Rots staat voor: opkomen voor jezelf, focussen, grenzen
aangeven, kracht.
Water staat voor: je aanpassen, vriendschap, respect,
communicatie, verbondenheid.
Beide houdingen zijn essentieel. Een zelfbewust mens kan
kiezen welke houding hij aan wil nemen.
Rots en Water is een psycho-fysieke training. Door te starten
vanuit een fysieke invalshoek (actie, spel, rollenspel) worden
mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven.
Dit betekent dat we veel doen en weinig praten.
Zo ontwikkel je spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.
Respect naar elkaar heeft een grote rol. Je leert om steviger in je schoenen te staan en grenzen aan te geven.
Door te werken aan o.a. je lichaamstaal, zul je jezelf sterker voelen!

Pensioen
Na afloop van dit schooljaar maak ik, na 18 jaar met veel plezier gewerkt te hebben op de Merlebos en in Heeze,
gebruik van de mogelijkheid om met keuze-pensioen te gaan. Naast de leidinggevende functie op Merlebos, heb
ik de afgelopen zeven jaar ook leiding mogen geven aan het samenwerkingsverband van de drie basisscholen
van ons bestuur in Heeze. In overleg met het schoolbestuur wordt momenteel gewerkt aan een
toekomstbestendige directiestructuur voor dit samenwerkingsverband. Het komende half jaar ga ik nog volop
genieten van het prachtige vak dat onderwijs is! We houden u natuurlijk op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen. Met vriendelijke groet, John Hellegers

Jubilea
De komende maanden zijn er op school de nodige jubilea te vieren.
Juffrouw Annemarie, onze intern begeleider voor groep 1-4, viert in februari haar 25-jarig onderwijsjubileum.
Ook is zij dan 25 jaar in dienst van ons bestuur, De Eenbes.
Juffrouw Henrieke, onze intern begeleider voor groep 5-8, viert in februari haar 12,5-jarig onderwijsjubileum.
Ook is zij dan 12,5 jaar in dienst van De Eenbes.
Meneer Jos van groep 6 viert in februari zijn 40-jarig jubileum bij De
Eenbes.
Juffrouw Margot van groep 5-6 viert in maart haar 25-jarig
onderwijsjubileum.
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd met jullie mooie jubilea!
Bedankt voor alles wat jullie voor de kinderen en de school hebben
gedaan! Op school besteden we natuurlijk nog volop aandacht aan de
viering van deze jubilea.

Atletiek
Beste ouders/verzorgers,
In de nieuwsbrief van november 2019 heeft een stukje gestaan over deelname aan een atletiekproject in
Eindhoven. Kinderen van de groepen 7 en 8 van de 4 basisscholen van Heeze kunnen hieraan meedoen.
Op 11 woensdagmiddagen ( begin woensdag 4 maart 2020 tot en met woensdagmiddag 13 mei 2020 ) kunnen
de kinderen kennis maken met allerlei vormen van atletiek ( hoogspringen, verspringen. speerwerpen enz ).
We sporten van 14.00 uur tot 15.30 uur.
De kosten voor die 11 woensdagmiddagen bedragen € 50,00 per kind.
Opgeven kan bij meneer Kees (leerkracht groep 4).
In verband met de organisatie, sluit de inschrijvingstermijn op vrijdag 7 februari 2020.

Star Class op Merlebos
Op 16 januari hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van basisschool Merlebos gekeken en actief
meegedaan aan de promotieshows van Star Class. De kinderen hebben op die dag een flyer mee naar huis
gekregen voor de cursus "kennismaken met theater” die wij op de maandagen 3 februari, 10 februari, 17
februari, 2 maart, 9 maart & 16 maart op school komen verzorgen. De cursusprijs voor het hele traject is €
58,50.
De serie van zes lessen vormt een mooie afgeronde kennismaking met theater en wordt verzorgd door een
theatraal en pedagogisch goed onderlegde docent. De kinderen worden direct na de reguliere lestijd
opgevangen door onze Star Class docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer een
uur.
Mocht het zo zijn dat uw kind op deze dag van de BSO gebruik maakt dan kunt u hem/haar toch opgeven voor
dit traject. Wij treden altijd in contact met deze organisaties m.b.t. een regeling voor halen en brengen naar de
ruimte waar de kinderopvang gevestigd is.

Info & inschrijving
Mocht u meer willen weten over deze cursus dan kunt altijd even mailen naar info@enthousiasment.nl of bellen
met 040-2572410.

Indien u uw kind in wil schrijven (liefst zo snel mogelijk i.v.m. sluitingsdatum deze week!) dan graag even mailen
naar info@enthousiasment.nl.
U ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. Inmiddels heeft uw kind ook de papieren flyer
van ons op school meegekregen. U kunt deze ook gebruiken voor de inschrijving door het strookje uit de flyer in
te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U mag het strookje ook per post sturen naar :
Enthousiasment
Hulst 11
5662 TC Geldrop
Met vriendelijke groet,

Enthousiasment
Geert Gijsberts

Staking
Met de klas bespreek ik de agenda voor de komende periode. De staking van
deze week komt uiteraard ook aan bod. “Jongens waarom staak ik?” is mijn
vraag aan groep 8.
Het antwoord: “Omdat je meer salaris wilt!”
Zucht. “Nee jongens, dat is dus niét waarom ik staak”.
Geduldig leg ik uit waarom ik wél staak. De samenvatting in grote mensentaal
plaats ik graag nog een keertje in de Merlepost.

Wij staken voor onze leerlingen, voor ons onderwijs, voor de toekomst van ons land. De kwaliteit van
ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is crisis. In 2020 (en dat is nu!) hebben 55.000
leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen
in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028. Het lerarentekort is enorm en ontregelt scholen.
Structurele investeringen zijn nodig, zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te
werken. Als deze structurele investeringen uitblijven zijn de gevolgen enorm. Steeds vaker zullen er
onbevoegden voor de klas worden gezet, klassen naar huis worden gestuurd, vierdaagse schoolweken
worden ingevoerd of – in het ergste geval – scholen moeten sluiten. Het lerarentekort slaat het hardst
toe bij leerlingen die de meeste ondersteuning nodig hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen
goed onderwijs te blijven bieden. De ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal
particuliere scholen groeit, meer scholen vragen een torenhoge ouderbijdrage, ouders kiezen steeds
vaker voor betaalde bijles. De werkdruk van het onderwijspersoneel is een continue zorg. Mede door
het lerarentekort blijft de werkdruk oplopen en kampt het onderwijspersoneel met een hoog
percentage burn-outs. De klassen zitten te vol. Met de werkdrukgelden nemen schoolteams gerichte
maatregelen om de werkdruk te verminderen. Tegelijkertijd maakt het lerarentekort de inzet van deze
werkdrukgelden lastig, want hoe kun je een extra leraar in dienst nemen, als die niet te vinden is?
Daarom staken wij op 30 en 31 januari!

Contributiegelden
“We zijn er bijna!”, laat de penningmeester weten. Veel facturen van de vrijwillige
ouderbijdrage zijn betaald. Hoe gaaf zou het zijn om op 100% uit te komen, zodat we het
programma voor de kinderen kunnen aanhouden zoals gepland. Heeft u nog niet
betaald? Zou u dat dan alsnog willen doen? Factuur kwijt? Onze Penningmeester is
bereikbaar via ouderraad.merlebos@gmail.com. Dank u wel!

Zin én tijd om te helpen?
Eenmalig, voor een kleinere activiteit of een grotere activiteit. Of wil je misschien
lid worden van de ouderraad? Hulp is altijd van harte welkom. Het spreekwoord
“vele handen maken licht werk” is hier zeker van toepassing. Daarnaast zoekt de
ouderraad op relatief korte termijn nieuwe bestuursleden. Heb je interesse of wil
je meer weten? Neem contact op via ouderraad.merlebos@gmail.com.

Thema Carnaval 2020

Sport in de Polonaise
Vrijdag 21 februari

Het is weer bijna tijd voor het Gekste feestje van het jaar: Carnaval op de Merlebos!
In de week voorafgaand aan de Carnaval gaan we van start met iedere dag een gek thema, om zo een beetje op te
warmen voor de Carnaval en met als klapper van de week de optocht. Samen met OBS Trumakkers en Norlandia
kinderopvang gaan we in een gezamenlijke optocht paraderen door De Ambachten, onder begeleiding van onze
carnavalsband! De kinderen verzamelen om 8.30 uur in hun klas. Start van de optocht is 9:00uur vanaf het
schoolplein, rondje Ambachten.
Ook dit jaar mogen de kinderen een mooie praalwagen maken. Je kunt je fiets, step, skelter, bolderwagen of wat
dan ook, versieren of ombouwen tot praalwagen.
Deze kunnen op de speelplaats in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd worden, welke worden aangegeven
met het nummer van de klas.
Het thema van dit jaar is: “Sport in de Polonaise” we hopen dit jaar mooie sportieve creaties te zien!
Natuurlijk hoort er ook een prijsuitreiking bij een optocht, 1 wisselbeker voor de onderbouw en 1 voor de
bovenbouw. Deze worden door de hoogheden van de Merlebos en Trumakkers uitgereikt.
Nieuw dit jaar is dat de kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) na de prijsuitreiking van de optocht in een
lange polonaise naar het Bessum Paleis gaan in ’t Perron.

Daar treffen zij andere scholen van Heeze om er samen met Carnavalsvereniging
de Heibessums een gezellig feestje van te maken.
De leerlingen van de onderbouw ( groep 1 t/m 4) blijven op school en krijgen natuurlijk hun eigen
carnavalsfeestje.
Om er een veilige optocht van te maken zijn we op zoek naar ouders, maar ook opa’s & oma’s die graag willen
helpen. Het gaat dan om begeleiding tijdens de optocht en de rol van verkeersouder om de straten veilig te
houden. Wil u meelopen naar ’t Perron dan horen wij dat ook graag, want de veiligheid van de kinderen staat
voorop.
Middels een brief die uw kind heeft meegekregen kunt u zich aanmelden, of dit kenbaar maken bij de
klassenouder, graag voor 7 februari.
Tijdens de carnavalsviering op school en tijdens de optocht, mogen GEEN confetti, spuitserpentine en
klappertjes gebruikt worden!
Geweertjes mag wel, maar zonder klappertjes! Gewone serpentine mag ook. Losse attributen graag van naam
voorzien.
Alaaf! op naar een Gezellig & Sportief Carnavalsfeest!
Esther, Anne, Marieke, Sandra & Cindy
Carnaval Commissie Merlebos

In groep 1-2B: Valerio

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

Luuk, Tom, Luuk, Yasira
Giovanni, Laian, Luca
Jens, Milan
Celina, Roos
Sem
-

Juffrouw Anouk
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