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Voorlezen door Prins Bas
Afgelopen donderdag hebben we in de klassen wel heel hoog
bezoek gehad! Vanwege de nationale voorleesweken kwam
Prins Bas in alle groepen voorlezen.
Bedankt uwe hoogheid!
Alaaaaaf!!!

Beste kinderen, ouders en team Merlebos
In november ben ik gestart met mijn stage en carnavals vrijdag ben ik er voor de laatste keer.
Ik heb meegelopen met meneer John, maar heb ook bij veel leerkrachten en kinderen in de klas mogen
meekijken. Het was voor mij een hele leerzame tijd en ik wil bij deze iedereen bedanken.
In de toekomst hoop ik directeur te worden van net zo’n vriendelijke school als de Merlebos.
Groetjes Hellen Dupont

Kwaliteitsonderzoek
De uitslag van het kwaliteitsonderzoek is binnen. De respons van de ouders was 51%. De beoordeling van de
ouders was een 7,5 en die van de leerlingen een 8,3. We zijn heel trots op dit resultaat!
De komende weken zullen we gebruiken om de uitslag te analyseren. We halen hier de goede punten, maar
zeker ook de verbeterpunten uit. In een volgende nieuwsbrief leest u hiervan een samenvatting.

Speelplaats
In de avonduren, weekenden en vakanties zorgen kinderen en jongeren soms voor overlast op de speelplaats.
Als ouders of buurtbewoners hen hierop aanspreken, wordt er door hen weleens brutaal gereageerd. De
buurtbrigadier, Hans van Lieshout, is hiervan op de hoogte en let hierop, maar hij kan natuurlijk niet altijd
aanwezig zijn. Als zich iets voordoet kan hij echter altijd gebeld worden onder telefoonnummer 0900-8844.

Ouderportaal
Sinds februari kunt u in het ouderportaal de gegevens, methode toetsen, cito toetsen en het rapport van uw
kind/ kinderen bekijken. De module rapport is tijdelijk niet beschikbaar. De leerkrachten gaan de komende
weken namelijk aan het nieuwe rapport werken. Mocht u nog geen inlog hebben van het ouderportaal stuur
dan een berichtje naar margot.janssen@eenbes.nl

Sprookjes komen tot leven!
Het is bijna zo ver! Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school!
Samen met “De Trumakkers” en kinderopvang Norlandia gaan we in
een feestelijke optocht paraderen door De Ambachten, onder
begeleiding van onze carnavalsband!
Overal ter wereld gelooft of beleeft men sprookjes. “ Wat is jouw sprookje? “
Maak een mooie praalwagen, waarin het thema verwerkt is. Je kunt je fiets, step, skelter, bolderwagen of wat
dan ook, versieren of ombouwen tot praalwagen. Of je bent mooi verkleed passend in het thema! We hopen
weer mooie creaties te mogen zien!
Ook dit jaar kun je een mooie prijs winnen! De Prins en Prinses van De Trumakkers reiken de prijzen uit aan de
mooiste praalwagen & de mooist verklede kinderen van onze school. En onze Prins en Prinses reiken de prijzen
uit op de Trumakkers! In gezelschap van de carnavalsverenigingen en de carnavalsband!
De kinderen verzamelen om 8.30 uur in hun eigen klas.
De stepjes, karretjes, kortom: “de praalwagens” graag parkeren in de daarvoor aangegeven vakken op het
schoolplein, voordat uw kind naar binnen gaat om 8.30 uur. Voor de Merlebos zijn de plaatsen waar de karren
geparkeerd kunnen worden aangegeven met een groene plaat met het groepsnummer erop. De plaats voor de
kleutergroepen is zo dicht mogelijk bij de poort aan De Spinner (karren dus niet op het eigen kleuterplein
achterlaten). Ook de overige onderbouwgroepen parkeren hun karren op het deel van het schoolplein dat ter
hoogte van de Trumakkers ligt.
Het tussendoortje hoeft u deze dag niet mee te geven. Daar zorgen wij voor.
Carnavalsprogramma:
9.00 tot 10.00 uur
10.00 tot 10.20 uur
10.20 tot 11.00 uur
11.00 tot 12.00 uur
12.00 tot 12.15 uur
12.15 tot 12.30 uur

Optocht door De Ambachten
Kinderen krijgen in de klas een versnapering
Ontvangst Carnavalsvereniging met prijsuitreiking
Spelactiviteiten op school; keuzecircuit voor onder- en bovenbouw
Gezamenlijke afsluiting in de hal
Afsluiting in de klas & dan vakantie !!

Tijdens de carnavalsviering op school en tijdens de optocht mogen GEEN confetti, spuitserpentine en
klappertjes gebruikt worden!
Geweertjes mogen wel, maar zonder klappertjes! Gewone serpentine mag ook.
Losse attributen graag van naam voorzien.
We gaan er met z’n allen een “sprookjesachtig” feest van maken!!!
Alaaf,
Sanne, Cindy & Esther
Carnavalscommissie

Fijne vakantie
Na de feestvreugde op school is het tijd om thuis verder te feesten!
Of te gaan skiën, of te relaxen of wat dan ook! Een lekker weekje vrij om bij te komen.
Na de vakantie wordt er op woensdag 21 februari weer gecontroleerd op kriebelbeestjes in de haren.
Houd i.v.m. het luizenpluizen graag rekening met de kapsels op deze dag; geen ingewikkelde vlechten of gel
s.v.p.

Leerlingenraad
Wij zijn Martijn en Curt en wij zitten in de Leerlingenraad. We hadden het in de eerste bespreking over de
basketpaal en dat is gelukt. Hij hangt er nu! Verder hebben we het gehad over pesten en het schoolplein, want
wij mogen mee bepalen waar de waardebon van de Ouderraad aan besteed wordt. En we krijgen ook nog geld
van de Santa Run. Deze week hebben we weer vergadering. In de volgend Merlepost zullen we weer vertellen
wat we besproken hebben

Gebarentaal
Een aantal weken geleden is er een kleuter met het downsyndroom ingestroomd
in groep 1-2B. Hij wordt in zijn taal ondersteund door gebaren. Daarom zijn de juffen
van de groepen 1-2 met de intern begeleider onderbouw gestart met een cursus
gebarentaal. Erg fijn voor hem maar zeker ook leuk voor alle andere kinderen in de groep!

Overblijven groepen 1-2
Vanaf 12.50 uur is er toezicht op de speelplaats voor alle kinderen. De kinderen uit groep 1-2 die overblijven,
gaan dan met de overblijfkrachten alvast naar binnen. Zij kunnen dan hun jas ophangen, plassen en handen
wassen. Daarna gaan zij in hun eigen klas een boekje 'lezen' waarbij de overblijfkracht toezicht houdt totdat de
juf om 12.55 uur weer in de klas aanwezig is. Het kan dus zijn dat u kinderen in de kleutergroepen al in de kring
ziet zitten vóórdat de zoemer om 12.55 uur is gegaan. Dat zijn dus de kinderen die overblijven. Op deze manier
kunnen de overblijfkrachten beter toezicht houden op de kinderen die overblijven en ervoor zorgen dat de
kleuters weer allemaal in de juiste groep terecht komen.
Voor de overige groepen geldt dat de kinderen vanaf 12.50 uur welkom zijn op het plein. We zien de laatste tijd
vaak kinderen te vroeg op school. Dit geeft een onoverzichtelijke situatie voor de overblijfkrachten. Wees er
alstublieft alert op dat uw kind(eren) niet te vroeg naar school gaat(gaan).

Rapporten en werkboekjes
Er is ontzettend hard gewerkt door de kinderen. De resultaten van dit harde werken laten wij u zien in het
rapport of werkboekje van uw kind(eren).
Vrijdag 2 maart krijgen de kinderen hun rapport of werkboekje mee naar huis.
De rapporten dienen binnen twee weken, ondertekend, terug te zijn op school.
Ook krijgen de kinderen hun Merletaak-map mee. Uit deze map haalt u de werkbladen. Deze mogen thuis
blijven. De map moet direct na het weekend weer mee terug naar school, want daar moet dan natuurlijk weer
de nieuwe taak in.

Opendag, woensdag 14 maart 2018
Woensdag 14 maart is het Open Dag op onze school. Op die dag kunnen e ouders van nog niet schoolgaande
kinderen een kijkje komen nemen op Merlebos. U krijgt dan informatie van leerkrachten en er worden
rondleidingen verzorgd. Op deze manier krijgt u als ouder een goed beeld van het onderwijs dat wij bieden. U
bent van harte welkom, de deuren staan open terwijl de school ‘in bedrijf’ is.

‘Zit met Pit!’
Is het u ook opgevallen? Er zijn steeds meer jonge kinderen met pijnklachten en/of een slechte
houding. De oorzaak is bekend; kinderen bewegen te weinig en zitten te veel. Ze brengen veel tijd
door achter een beeldscherm. Soms net zo veel als een volwassene met een kantoorbaan.
Ook op school brengen kinderen steeds meer tijd door achter laptop of tablet. Maar wordt er ook
gelet op de houding van de kinderen? Het is daarom geweldig dat de Merlebos aandacht aan dit zo
belangrijke onderwerp besteed met de lessen ‘Zit met Pit!’, super!
Zit met Pit! is een lesprogramma, gericht op kinderen vanaf groep 5 in de basisschool. Er wordt in 3
lessen aandacht besteed aan de zithouding, zowel de ‘gewone’ zithouding alsmede schrijf- en
computerhouding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van blijven bewegen, genoeg
pauzeren en wat de oorzaak van pijnklachten kan zijn.
De lessen worden gegeven in de klas, op school, door Lianne van der Wallen, oefentherapeut Cesar in
Heeze en Leende en Danique van Someren, fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut i.o. bij
Bennenbroek fysiotherapie. Juf Margot krijgt tips en adviezen om later in de klas mee door te gaan en
de ouders worden erbij betrokken door middel van ouderbrieven en huiswerkopdrachten die de
kinderen thuis kunnen doen. Zo leert het hele gezin er wat van!
Wij staan te trappelen om de lessen in groep 5 te mogen geven!
Heeft u vragen over uw kind op het gebied van houding en beweging?
Neem gerust een kijkje op onze websites www.oefentherapieheezeleende.nl
en www.bennenbroek.nl of neem telefonisch contact met ons op.
Lianne van der Wallen
Oefentherapeut Cesar
06-31680849
Danique van Someren, kinderfysiotherapeut i.o.
Bennenbroek fysiotherapie
040-2264352

Tijdens het laatste overleg is onder meer gesproken over het tevredenheidsonderzoek van de Eenbes, het
beleidsplan passend onderwijs en het jaarverslag van 2016/2017. Dit laatste is ook terug te vinden op de site
van onze school, of middels de link https://www.merlebos.nl/download/file:jaarverslag-2016-2017-1.htm
Wie benieuwd is naar de notulen van de MR-vergaderingen kan deze raadplegen op de website van de
Merlebos. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan mrmerlebos@eenbes.nl.
Als je geïnteresseerd bent mag je uiteraard ook een MR-vergadering bijwonen.
Stuur een mailtje naar ons en je wordt uitgenodigd.

Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van bijvoorbeeld een mediator,
advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat
met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding
en alles wat daarbij komt kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen die
dat met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een buitenkans dus!
KIES groep voor kinderen van 6-12 jaar.
Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder professionele
begeleiding van een of twee KIES-coaches gaan we aan de hand van verschillende werkvormen (bijvoorbeeld
tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van
deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen
vragen, gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen
begeleid in hun verwerkingsproces.
Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats kunnen geven en
beter in hun vel komen te zitten.
Alle informatie over dit programma kun u vinden in de bijlages bij deze mail.

In groep 1A:
In groep 1B:

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

Tom
Luuk

Laian, Luca, Sten, Merle, Sep, Mitchel
Romy, Julia
Noa, Lynn
Celina, Roos, Tijn, Juul
Olivier
Thomas
Luca, Thomas
Thijs, Mick

Juffrouw Margot, meneer John en juffrouw Sofie.
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