25 maart 2020 – nummer 8
Agenda (onder voorbehoud)
10 april
13 april
17 april
22 april
22 april

Paasactiviteit
Tweede Paasdag
Koningsdag viering op school.
Programma nog niet helemaal bekend
Studiedag
volgende Merlepost

De gang van zaken op school tijdens de coronacrisis
Wij als school en jullie als ouders kwamen vorige week ineens voor een heel bijzondere opgave te staan. De
scholen moesten per direct worden gesloten, veel ouders zijn gedwongen thuis te werken óf werken juist in een
vitale sector waarin ze absoluut niet gemist kunnen worden, en daarnaast willen wij ook niet dat het leerproces
van de kinderen ineens wekenlang stagneert.
Op maandag hebben we als team overleg gehad over hoe we één en ander het beste konden oppakken. Dat
heeft erin geresulteerd dat er voor alle groepen op dinsdag pakketjes voor thuiswerk klaarlagen (m.u.v. groep 8,
zij hadden hun spullen al voor het weekend met vooruitziende blik meegekregen) die ook allemaal keurig door
jullie op die dag zijn opgehaald. Waarvoor dank!
Wij denken als leerkrachten, en dat komt overeen met de signalen die we van jullie als ouders krijgen, dat
kinderen er het beste bij gebaat zijn als de dagen een beetje structuur kennen en als er voldoende zinvolle
bezigheden zijn op een schooldag. Daarnaast realiseren wij ons heel goed, dat ouders zich ineens voor een
dubbele taak geplaatst zien: je eigen werkzaamheden, al dan niet op afstand, draaiende houden en daarnaast
opvang voor je kinderen verzorgen en ze óók nog regelmatig aansturen met het doen van schooltaken. Wij
proberen het schoolwerk zodanig vorm te geven dat kinderen er tot op zekere hoogte zelfstandig mee aan de
slag kunnen. Op school is het zó dat het ene kind met nauwelijks instructie snel aan de slag kan en dat dat voor
de ander meer tijd en inspanning kost. Dat is thuis niet anders. Gebruik uw gezonde verstand en kijk wat voor
úw kind haalbaar is. Zoek daarbij de balans tussen inspanning en ontspanning!
De aansturing voor deze en de komende week zal niet bij alle groepen exact hetzelfde zijn; elke leerkracht
bekijkt wat voor de groep werkbaar en haalbaar is. De klassenleerkracht van uw eigen kind houdt u van de
groepsgebonden zaken op de hoogte en van onze directeur ontvangt u waar nodig berichten die
klassenoverstijgend zijn. Houdt u te allen tijde uw mailbox en schoolapp in de gaten.
Tot slot willen wij als team onze waardering en dank uitspreken voor de constructieve manier waarop jullie als
ouders, samen met ons, er de schouders onder zetten om deze bijzondere weken met zo weinig mogelijk
kleerscheuren door te komen.
Hartelijke groet aan jullie allen en zeker aan jullie (en toch ook een beetje ónze) kinderen!
Team basisschool Merlebos.
P.S.:
Als aanvulling op bovenstaande enkele afgelastingen, voor zover deze nu reeds bij ons bekend zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

De Week van de Lentekriebels vervalt dit jaar.
Het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 en 8 is tot nader order opgeschort.
De IVN-activiteit boomfeestdag is geannuleerd.
De open podia tijdens de weken van afwezigheid worden niet ingehaald.
De koningsdagactiviteiten voor de bovenbouw zijn afgelast. De verjaardag van de
onderbouwleerkrachten op diezelfde dag gaat wel door.
De paasactiviteit gaat in vereenvoudigde vorm door, zonder extra ouderinzet.
De eindtoets van groep 8 vervalt dit jaar.
Het schoolvoetbaltoernooi gaat niet door.

Bericht van de schoolvoetbalcommissie
Beste leerlingen en ouders,
Helaas zal het Bumet schoolvoetbaltoernooi dit jaar niet door kunnen gaan. Door de
huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en de onzekerheid
over hoe het verder zal gaan, hebben we besloten om het schoolvoetbaltoernooi dit
jaar niet door te laten gaan. We wensen iedereen deze periode veel goeds en hopen
dat we er volgend jaar weer een mooi toernooi van kunnen maken.
De schoolvoetbalcommissie

Eindtoets basisonderwijs
Op 18 maart maakte minister Slob bekend dat de eindtoets basisonderwijs dit jaar niet doorgaat i.v.m. het
coronavirus. Op basis van het schooladvies wordt nu bepaald waar de kinderen komend schooljaar instappen in
het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de ontwikkeling van de kinderen in de afgelopen jaren en is
nu dus definitief. Met het voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt om goed te monitoren of elk kind op
de juiste plek zit.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei (valt in meivakantie)

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

De kinderen zijn nu thuis bezig met hun huiswerk en opdrachten en met z’n alle proberen we het beste er van te
maken. Om er voor te zorgen dat ook het stukje bewegen mee genomen kan worden in het thuisonderwijs zijn
wij met onze studenten deel gaan nemen aan de beweegchallenges. Dit zijn energizers, spelletjes of opdrachten
die kinderen maar ook volwassenen thuis kunnen doen om zo toch ook met bewegen bezig te zijn.
Wij gaan ons best doen om iedere week filmpjes beschikbaar te stellen voor de inwoners hier in Heeze-Leende
maar met de nadruk op onze basisschooljeugd, zodat ook het stukje bewegen binnen het onderwijs niet
verloren gaat. Kinderen kunnen op deze manier iedere week meerdere challenge’s aangaan tegen elkaar,
ouders, broertjes, zusjes e.d. Via onderstaande platformen is er zelfs de mogelijkheid dit te delen om elkaar
extra te stimuleren om deel te nemen.
De filmpjes zijn te bezichtigen via:
www.sportiefheezeleende.nl → meer info Heeze-Leende → beweegchallenges
Of op Youtube: sportconsulenten Heeze-Leende
Of op Instagram: sportiefheezeleende
Veel plezier!!

Sport- & Speldag
De OR is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van de Sport- en Speldag op 25
juni. Op die dag hebben we traditiegetrouw veel hulpouders nodig. Nadere info volgt
uiteraard, maar als u wilt helpen, kan aanmelden al wel via het mailadres van de OR
(merlebos.ouderraad@gmail.com).
Namens de sport- & spelcommissie; Carmen, Marieke, Nicole, Sandra, Bas.

45-jaar Merlebos
Er zit een leuk feestje aan te komen. Namelijk het 45-jarig bestaan van onze school!
Dat is in schooljaar 20/21 het geval. Traditioneel hoort er op de Merlebos bij een
lustrumjaar een lustrumuitje voor alle leerlingen. Tijdens de jubileumreis van het
40-jarig bestaan in 15/16 zijn we met de hele school naar Toverland gegaan. Dat
was een prachtige dag waar we nog steeds met veel plezier op terug kijken.
De organisatie van zo’n dag vergt veel tijd, energie en financiële middelen van de
OR. Vandaar dat op de achtergrond de voorbereidingen al zijn begonnen. In overleg
met school is besloten de jubileumreis plaats te laten vinden op 10 september. Aan
het begin van het schooljaar dus. De bestemming blijft nog een verrassing.
Veiligheid staat bij zo’n reis voor school en de OR op nummer één. Om alles veilig en verantwoord te kunnen
organiseren is er natuurlijk hulp nodig. Met de helpende handen van het team, de OR, MR en klassenouders
wordt al een deel van deze taak volbracht. Maar hoe jonger de kinderen hoe meer hulp er voor een groep nodig
is. Op een later tijdstip zal er per groep bekeken worden of en hoeveel hulpvraag er voor die groep nog nodig is.
Per groep zal dan een daadwerkelijke hulpvraag gesteld worden.

De hulpvraag komt per mail, via de mailbox van de OR. Belangrijk dus dat uw emailgegevens juist op school
aanwezig zijn. Om te voorkomen dat deze berichten in uw spambox terecht komen, voert u het emailadres van
de OR (merlebos.ouderraad@gmail.com) toe als contact in uw adresboek. Op die manier mist u zeker niets!
Namens de jubileumcommissie; Debora, Laura, Linsey, Susan, Margriet.

Penningmeester gezocht?
Na jarenlang de financiën van de OR verzorgt te hebben nadert het moment dat
het kind van onze penningmeester de Merlebos gaat verlaten. Dat betekent dat we
op zoek moeten naar een nieuwe penningmeester. Dat doen we graag tijdig. Het
liefste laten we de (nieuwe) penningmeester even “meekijken” met de huidige,
zodat we een warme overdracht kunnen verzorgen. Interesse, of wil je meer
weten? Neem contact op via ouderraad.merlebos@gmail.com.

In groep 1-2A: Maren
In groep 1-2B: Lauren

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:

Sophie
Isabeau
Maud
Samyar, Damy
Iris, Merel, Lisa
Maysa
Senn, Anne
Sophia

Meneer Frans

Volgende Merlepost 22 april 2020

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

