Einde schooljaar 2021-2022
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels is het schooljaar alweer ten einde. Een wederom erg druk, hectisch, maar ook mooi schooljaar waarin
we elkaar (gelukkig) weer wat meer hebben kunnen ontmoeten in de school. Het is ontzettend mooi om te zien
hoe hoog uw betrokkenheid bij de school is als er gevraagd wordt om ouderhulp. Heel erg bedankt daarvoor, ik
besef me zeker dat dat niet vanzelfsprekend is. Ook de OR heeft zich dit jaar weer ingezet om de activiteiten
(met of zonder coronamaatregelen) tot een succes te maken, waarvoor dank! De MR heeft zich dit jaar
wederom veel moeten richten op de omgang met de coronamaatregelen en het thuisonderwijs. We hopen
aankomend jaar in gezamenlijkheid ook de andere speerpunten meer inhoud te kunnen geven. Maar ook voor
dit jaar dank voor jullie kritische en constructieve blik en vragen, ideeën en oplossingen!
Bij dezen ontvangt u voor het einde van het schooljaar een Merlepost met wat aanvullende informatie over het
aankomende schooljaar.
Daarnaast wil ik u hierbij graag meenemen in mijn persoonlijke situatie, zeker voor de start van aankomend
schooljaar. In september verwachten wij ons derde kindje. Op de eerste schooldag is mijn vrouw 37,5 week
zwanger, dus zal ik naar alle waarschijnlijkheid maar een aantal dagen op school aanwezig zijn in deze eerste
week. Daarna zal ik, zoals dat tegenwoordig goed geregeld is, mijn verlof opnemen wat door zal lopen tot en
met de herfstvakantie. In de periode dat ik afwezig ben, ben ik ook minder bereikbaar. Omdat er natuurlijk altijd
zaken kunnen zijn die niet zolang kunnen wachten, zorgen we ervoor dat dit zo goed mogelijk intern wordt
opgelost. Hierin zullen vooral de MT-leden (juf Rianne (onderbouwcoördinator), juf Anouk
(bovenbouwcoördinator) en juf Myrthe & juf Janneke (Intern Begeleiders)) een rol spelen. Uiteraard bent u
altijd vrij om mij te mailen, maar hou er in die periode rekening mee dat een reactie wat langer op zich kan laten
wachten. Aan het einde van de zomervakantie zal ik u nog informeren met welke vragen u bij wie terecht kunt.
Afgelopen schooljaar hebben we op de studiedagen een intensief traject gelopen, vooral gericht op de interne
professionele cultuur. Daar hebben we met het team een goede start gemaakt met het verbeteren van onze
manier van werken in de school, de omgang met elkaar (feedback geven, etc.) en het vormgeven van ons
onderwijs vanuit een doorgaande lijn en heldere afspraken en verwachtingen.
Aankomend schooljaar willen we dit graag een vervolg geven. Daarvoor hebben we een verkennend gesprek
gevoerd met een communicatiebureau, wat ons kan begeleiden in het verder vormgeven van onze doorgaande
lijn en vooral het uitdragen van onze visie, kernwaarden en identiteit naar kinderen en (nieuwe) ouders. Hier
zult u gedurende het schooljaar vast meer van gaan horen/zien! We houden u graag op de hoogte!
Een hele fijne zomervakantie gewenst en graag tot ziens!
Groeten, ook namens het team,
Pieter van der Aa
Directeur basisschool Merlebos

Afscheid meneer Jos
Vandaag hebben we met alle kinderen afscheid genomen van Meneer Jos. Na bijna 42,5 jaar op Merlebos les te
hebben gegeven, gaat hij nu met pensioen. We hebben het afscheid, mede op verzoek van Jos, met de kinderen
vormgegeven in de school; na een vrolijke ontvangst op het plein, kwamen we samen in de hal om voor Jos zijn
favoriete Hee goade mee te zingen, uiteraard onder zijn begeleiding op gitaar! Daarna kwam meneer Jos nog
alle klassen langs om afscheid te nemen en te trakteren. Morgen zwaaien we hem echt uit.
Meneer Jos; nogmaals bedankt namens alle kinderen, ouders en collega’s van de Merlebos!

Vakanties en studiedagen
Voor het aankomend schooljaar zijn de studiedagen en vakanties vastgesteld in overleg met het team en de MR.
Hieronder vindt u daarvan een overzicht, uiteraard ontvangt u bij de start van het schooljaar de jaarkalender
waar deze data ook op vermeld staan.
Belangrijke data in september:
Maandag 5 september:
Donderdag 8 september:
Maandag 12 & Donderdag 15 september:
Woensdag 21 t/m vrijdag 23 september:
Donderdag 22 september:
Vrijdag 23 september:

Eerste schooldag
Informatieavond groep 3
Kennismakingsgesprekken groepen 1 t/m 8
Kamp groep 8
Schoolreis groep 5 t/m 7
Speeltuindag groep 1 t/m 4

Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober
Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
Zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari
Maandag 10 april
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei
Maandag 29 mei
Zaterdag 15 juli t/m zondag 27 augustus

Studiedagen:
Maandag 17 oktober 2022
Dinsdag 6 december 2022
Vrijdag 3 februari 2023
Donderdag 23 maart 2023
Vrijdag 30 juni 2023
Maandag 3 juli 2023 (calamiteitendag*)
Vrijdag 14 juli 2023
* In een schooljaar kan zich een calamiteit voordoen, bijv. een overstroming t.g.v. een breuk in de waterleiding, uitval van de
verwarming tijdens een strenge vorstperiode. Hierdoor moet de school noodgedwongen een dag gesloten worden. Deze
verloren uren moeten weer ingehaald worden. Om te voorkomen dat uw kind in een vakantie een dag naar school zou moeten
om deze dag in te halen, hebben wij een calamiteitendag op de kalender gezet. Dit houdt in dat, als zich tot mei 2023 geen
calamiteit voordoet, de kinderen deze dag vrij zijn. Begin mei 2023 hoort u van ons of de leerlingen deze dag daadwerkelijk vrij
zijn.
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Inloopspreekuren Sociaal Team
Ook komend schooljaar zijn er weer inloopspreekuren van Sociaal Team Heeze-Leende in het BSO-lokaal van de
Merlebos of van de Trumakkers (om en om). U kunt hier terecht voor al uw vragen rondom opvoeding,
ontwikkeling en zorg.
Van 8.30 uur tot 10.00 uur zal Maudy Verheijen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden of samen met u
te kijken naar de juiste en mogelijke vervolgstappen, passend bij uw vraag.
De data voor komend schooljaar (onder voorbehoud):
- 14-09
- 05-10 (locatie: Merlebos)
- 23-11
- 14-12 (locatie: Merlebos)
- 01-02
- 29-03 (locatie: Merlebos)
- 10-05
- 14-06 (locatie: Merlebos)
- 12-07

Ondersteuning in de klas
Zoals wellicht bekend, hebben we 3 ondersteuners in de school rondlopen; juf Denise, juf Nienke en Meneer
Stan. Ook aankomend schooljaar zullen zij weer bij ons werken om samen met de leerkrachten de best
passende ondersteuning te bieden in de verschillende groepen. We hebben aankomend jaar de inzet als volgt
verdeeld:
- Juf Denise zal structureel in groep 3 ingezet worden. Dit is aankomend jaar met 31 leerlingen de
grootste groep van de school.
- Juf Nienke zal zich richten op beide kleutergroepen.
- Meneer Stan zal zich inzetten in de groepen 4 t/m 8. We maken hiervoor een duidelijke verdeling op
behoeften van de leerlingen en leerkrachten en zetten dit om in een rooster van meneer Stan.

Verlof aanvragen
U kunt verlof aanvragen als uw kind om een bijzondere reden een of meerdere dagen of dagdelen geen
onderwijs zou kunnen volgen. U hoeft voor een bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist, therapie, etc. geen
verlofaanvraag in te dienen. Dit kunt u gewoon doorgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) zodat zij dit
kunnen noteren in ons absentie-systeem. Uiteraard heeft het wel altijd onze duidelijke voorkeur om deze
afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken, zodat de kinderen geen lessen hoeven te missen.
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IVN

Word natuurouder op school
Het is belangrijk en leuk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten kennis kunnen maken met
natuur en milieu. Het wordt voor leerkrachten eenvoudiger en prettiger om met een klas naar buiten te gaan als
ze hierbij hulp krijgen van Natuurouders.
Natuurouders zijn (groot)ouders of andere vrijwilligers die het leuk en zinvol vinden om samen met hun en
andere (klein)kinderen op onderzoek te gaan in de natuur en iets te leren over natuur en milieu.
Ze helpen de leerkrachten bij de organisatie en uitvoering van practische natuur- en milieulessen. Natuurouders
geven zelf geen les, dat blijft de verantwoording van de leerkracht.
Natuurouders kunnen zo hun betrokkenheid met de natuur overbrengen op kinderen.

Hoe wordt je Natuurouder?
Om natuurouder te worden biedt het IVN Heeze-Leende een korte en laagdrempelige cursus aan in mei voor
ouders van leerlingen op de Merlebos. Deze cursus van 2 à 3 momenten, biedt gelegenheid om je te verdiepen
in:
- kind en natuur
- natuureducatie en lesmaterialen
- werkvormen en veldwerk
- basiskennis van natuur en milieu
De cursus is GRATIS. Je hoeft geen lid te zijn van het IVN en je hoeft niet alles te weten over de natuur.
Nieuwsgierig…?
Voor meer informatie over natuurouders en de cursus kunt u terecht bij:
Ineke Thijs en Betty van Zijl: natuurouders@ivnheezeleende.nl
Meedoen?
Je kunt je voor 30 september aanmelden bij juf Germa.
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