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Agenda
30 september
19 oktober
28 oktober
28 oktober
29 oktober
2 november

Start Kinderboekenweek thema ‘En toen?’
Herfstvakantie
Luizencontrole
Volgende Merlepost
Oudervertelgesprekken
Oudervertelgesprekken

AVG-formulier
In de Basisschool-App staat het jaarlijkse AVG-formulier klaar. Aan u de vraag om dit z.s.m. in te vullen, uiterlijk
vóór woensdag 14 oktober 2020!
Alvast bedankt.
Kamp groep 8
Daar het kamp van groep 7 vorig jaar niet door kon gaan door wel bekende
omstandigheden, gaat de huidige groep 8 groep nu alsnog op kamp!
Op 13-14-15 oktober fiets groep 8 naar De Stevert in Steensel. Petje verplicht!
Vanzelfsprekend gelden ook voor het kamp de nodige maatregelen. We
blijven de situatie nauw volgen en zullen hierop anticiperen en jullie op de
hoogte houden.
We hebben er zin in!
Kinderboekenweek
En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere
tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!
Dans mee op het nieuwe lied van Kinderen voor Kinderen, speciaal gemaakt voor de Kinderboekenweek. We
zingen over geschiedenis – van Cleopatra en Van Gogh tot Albert Einstein – en over… jou! Wat ga jij doen om
geschiedenis te maken? De nieuwe clip werd opgenomen in het Rijksmuseum in Amsterdam.
https://youtu.be/e1X1D48H8uM

Handvaardigheid
Voor de handvaardigheid lessen in de bovenbouw hebben we effen lappen
stof nodig. Dit is voor kussentjes van 40 cm2. De lappen hoeven niet op maat
aangeleverd te worden, dat gaan de leerlingen zelf doen. De lappen stof
mogen afgegeven worden in groep 5. Deze lappen mogen gedurende het
gehele schooljaar afgegeven worden. Kunt u misschien iets missen zodat onze
leerlingen dit kunnen gebruiken? Alvast bedankt!
Kosteloos materiaal
Voor de handvaardigheid lessen in de bovenbouw, ben ik op zoek
naar kosteloos materiaal van papier. Alles ter grootte tot en met
een schoenendoos is welkom; keukenrolletjes, wc-rolletjes, Pringles
bussen, verpakkingsdoosjes van koek, rijst, pasta of wat dan ook.
Ook uitgewassen plastic verpakkingen van toetjes (danoontje,
pudding etc.) zijn welkom. Als het maar schoon en droog is.
Let op: deze inzameling is een andere dan de spullen voor KunstSmullen.
De spullen mogen afgegeven worden in groep 8. We hebben deze
spulletjes het gehele jaar nodig. Spaart u mee? Alvast bedankt.
Kunstsmullen
Afgelopen week zijn wij weer gestart met ons jaarlijkse project: Kunstsmullen!!
De opdracht voor onze leerlingen was:
Bedenk een droomfiets. Wat kan jouw fiets en hoe gaat dat dan? Zwemmen, springen, koffie maken, eenhoorns
vangen, etc. Je kunt het zo gek niet bedenken en maak het maar!
Materialen om mee te werken waren er in overvloed. Ouders bedankt daarvoor!
Superleuk om te zien hoe de kinderen de raarste dingen bedachten en aan de slag gingen. Volgende week gaan
we op donderdag nog een keer Kunstsmullen, maar zullen de kunstwerken helaas niet binnen tentoongesteld
worden ivm de richtlijnen van het RIVM en ook niet buiten ivm de weersvoorspellingen.
Wel zullen jullie via de schoolapp de kunstwerken van de eigen klas te zien krijgen door middel van een
fotoreportage. Hieronder alvast een kleine impressie!

NIEUWS VAN DE SPORTCONSULENTEN
Beste ouder/verzorger,
Het nieuwe schooljaar is weer een feit. De deuren zijn weer geopend en na een prachtige en vooral warme
zomer mogen we weer uitgerust van start. Ook onze sportverenigingen zijn stilletjes aan weer begonnen, dus
tijd om onze conditie weer te verbeteren en lekker bezig te zijn met wat we allemaal graag doen… sporten! Via
deze nieuwsbrief zullen wij jullie weer up-to-date houden over de ins en outs op sportief vlak, zowel op school
als bij onze sportverenigingen. Veel leesplezier!
Gymkleding
Nu het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan zullen ook de
gymlessen van uw kind(eren) weer starten. Net zoals
voorgaande schooljaren wordt er weer gecontroleerd op het
dragen van sieraden tijdens de gymlessen. Het is tijdens de
gymlessen namelijk niet toegestaan om sieraden te dragen
(uitzondering knopoorbellen). Deze regel hanteren wij om
verlies of materiële schade aan de sieraden en lichamelijke
schade te voorkomen! Wij willen u daarom vragen om uw
kind(eren) geen of zo min mogelijk sieraden om te laten doen op
dagen dat zij gymles hebben.
Heeft uw kind sieraden die moeilijk te verwijderen zijn zoals leren armbandjes e.d. dan dienen deze te worden
afgedekt met bijvoorbeeld een zweetbandje. Let wel op dat het betreffende sieraad volledig afgedekt moet zijn.
Verder zal er ook gecontroleerd worden op het dragen van sportkleding en sportschoenen. Dit doen wij om
hygiënische redenen maar ook voor de veiligheid van uw kind. Kinderen die niet voldoen aan bovenstaand
bericht zullen de betreffende gymles niet mee kunnen doen. Wij hopen daarom ook dat u als ouder/verzorger
hier rekening mee houdt.
Ook willen wij u vragen om op de dag dat uw kind gymles heeft, uw kind gemakkelijke kleding aan te trekken.
Op deze manier kunnen kinderen zich snel en zelfstandig omkleden.
Wij hopen op uw medewerking.
Sportief Heeze-Leende
Wil je graag een overzicht van het lokale sportaanbod? Ben je nieuwsgierig naar onze verenigingen en mogelijke
clinics binnen Heeze-Leende? Of wil je graag op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws betreft
sport? Neem dan een kijkje op www.sportiefheeze-leende.nl

Contact sportconsulenten
De sportconsulenten in Heeze-Leende houden zich bezig met sport in de breedste zin van het woord. Zo wordt
er aandacht besteed aan de gymlessen maar ook aan seniorensport, gehandicaptensport en
verenigingsondersteuning. Heeft u vragen rondom sport of wilt u voor uw sportvereniging reclame maken voor
activiteiten/clinics neem dan gerust contact op met één van onze sportconsulenten.
Joeri van Hoof (onderwijs, stage, algemene zaken): j.v.hoof@heeze-leende.nl
Diana Rooijackers (onderwijs, uniek sporten, ouderen, verenigingen) d.rooijackers@heeze-leende.nl

We stellen ons even voor
Normaal gepsroken stelt de OR zicht tijdens de info-avond aan u voor. Dit jaar is alles anders natuurlijk. Om de OR toch een
gezicht te geven:
Met de klok mee, beginnend links boven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linsey Snoeijen (vice voorzitter)
Susan Schalkwijk (penningmeester)
Nancy Veldman (secretaris)
Margriet Henning (voorzitter)
Laura van de Boogaart
Sandra van Lierop
JIJ??
Marieke van Geloven
Debora Stas
Audry Bouten
Nicole van Gaal
Sanne Vrienten

Innen contributiegelden
Inmiddels is zo’n 50% van de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Fijn. Dank je wel daarvoor. Om alle
geplande activiteiten te kunnen uitvoeren heeft ons spaarvarken echt meer inkomsten nodig. Mocht
u de bijdrage nog niet overgemaakt hebben, wilt u dat dan alsnog doen?
Anonieme gift
In september hebben we een anonieme gift mogen ontvangen van een gulle gever. Daarvoor onze grote dank! We zijn er
letterlijk even stil van geweest. Dit soort akties maakt het organiseren van de ativiteiten net even wat makkelijker.
Jubileumreis
Op 10 september vond de 1e activiteit van dit schooljaar plaats. Wat hebben we
een topdag gehad in de Efteling. Aan alle hulpouders nogmaals hartelijk dank voor
jullie tijd en energie tijdens deze dag. Het is voor de organisatie super fijn om na
maandenlange organisatie, in onzekere tijden, alles positief bij elkaar te zien
komen. Op dit moment vindt de evaluatie plaats tussen team, hulpouders en OR.
Jaarvergadering
Op 30 september staat de openbare jaarvergadering op de agenda. Als gevolg van de situatie rondom Covid-19 vindt deze
digitaal plaats. U heeft daarvoor via de SchoolApp van de directeur een bericht ontvangen hoe
u zich kunt aanmelden. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur van de Oudervereniging
financiele verantwoording af aan haar leden, jullie dus. We kijken terug op het voorbije
schooljaar en blikken middels de begroting voouit.
Extra bronnen van inkomsten
U weet dat de ouderraad creatief met haar gelden om gaat en steeds zoekt naar nieuwe inkomstenbronnen.
Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en
verenigingen te ondersteunen. Wij doen ook mee! Bent u lid van de Rabobank,
helpt u ons dan aan extra inkomsten? Lid worden van de Rabobank kost niks en
brengt geen enkele verplichting met zich mee. Lid zijn levert, afhankelijk van je
wensen, voordelen op. Vast staat, dat leden van de Rabobank op onze vereniging
kunnen stemmen in de Rabobank Clubkas Campagne, dus jouw lidmaatschap
levert de Ouderraad extra geld op! Lid worden? Meer informatie vind je hier
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
Stem op ons! Stemmen kan van 5 oktober tot en met 25 oktober.

Onze aanmelding bij Sponsorkliks is nog steeds actief. Met Sponsorkliks kunt u zelf, bij online aankopen, een financiële
bijdrage leveren aan de Oudervereniging, zonder dat het u een cent extra kost! Hoe het precies werkt, leest u
hier. https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=9449&cn=nl&ln=nl
Onze aanmelding is niet onverdienstelijk gebleken, inmiddels hebben we de afgelopen jaren € 578,uitgekeerd gekregen en zit er nog zo’n €50 in de pijplijn.

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

Mirlin, Bo
Grace

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

Emme
Carsten, Vince, Wouter
Lauren, Bing
Luca, Isabelle
Veerle, Sven, Lucas, Isabella
Nienke
Niels
-

Juffrouw Sanne, juffrouw Annemarie

Volgende Merlepost 28 oktober 2020

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

