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Beste ouders/verzorgers,
Aan de vooravond van de feestelijke decembermaand, ontvangen jullie hierbij de een na laatste Merlepost van
dit kalenderjaar. Er is in de afgelopen weken door het team en de OR ontzettend hard gewerkt om de vieringen
van zowel Sinterklaas als Kerst op een goede manier, binnen de richtlijnen, vorm te geven. Ook de school ziet er
gezellig uit in de sfeer van Sint en de kinderen zijn net zo enthousiast als andere jaren. Het is fijn dat we de
vieringen op school toch doorgang kunnen laten vinden, natuurlijk het allerfijnst voor onze kinderen!
De afgelopen maanden hebben veel gevraagd van ons vermogen om steeds te blijven omschakelen en het
denken in kansen en mogelijkheden. Daarvan mag het contact tussen school en jullie als ouders natuurlijk geen
last ondervinden. Juist in deze tijd is het contact tussen school en ouders misschien wel lastiger, maar vaak ook
belangrijker dan ooit. We doen ons uiterste best om vanuit de mogelijkheden die er zijn, mee te denken en te
bewegen met de behoeften van jullie en de kinderen. Ook voor de ouders die vanuit betrokkenheid een rol
hebben binnen de school, vraagt deze tijd behoorlijk wat. Het is zoeken naar afstemming en ook hier willen we
graag denken in mogelijkheden. Hierbij wil ik ook nogmaals het team en deze betrokken ouders complimenteren
en ontzettend bedanken voor de inzet in de afgelopen periode, maar zeker ook in de komende weken!
Het mag dan soms even zoeken zijn naar de juiste afstemming, uiteindelijk lukt het om het voor de kinderen
goed te regelen, met dank aan deze brede, gezamenlijke inzet van ouders en leerkrachten.
Veel leesplezier met deze Merlepost en alvast een prettig Sinterklaasfeest gewenst!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,

Pieter van der Aa
Interim directeur

Luizen
Er zijn luizen geconstateerd op school. Dat is natuurlijk helemaal geen ramp,
maar nu we niet met z'n allen "gepluisd" worden, willen we jullie vragen om
thuis uw kind(eren) heel erg goed te controleren.
Hoe eerder we erbij zijn, hoe eerder we er weer van af zijn. Helpt u mee?
Mocht u neten of luizen aantreffen op de bol van uw kind, dan graag een
berichtje naar de leerkracht.

Kosteloos materiaal
De voorraad slinkt snel! Dus voor de handvaardigheid lessen in
de bovenbouw, ben ik op weer zoek naar kosteloos materiaal
van papier/karton.
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.
Kom maar op met al die verpakkingen van de
chocoladeletters!
De spullen mogen afgegeven worden in groep 8. We hebben
deze spulletjes het gehele jaar nodig.
Spaart u mee? Alvast bedankt.

Even voorstellen…
Beste ouders,
Graag wil ik mijzelf even voorstellen:
Mijn naam is Maudy Verheijen. Vanuit het Sociaal Team van de gemeente
Heeze-Leende ben ik contactpersoon van de school van uw kind(eren).
Voorheen waren er vaste inloopspreekuren op school, waarbij u binnen kon lopen om uw vraag te bespreken.
Vanwege de coronamaatregelen is dit voorlopig niet mogelijk. Wel is het mogelijk om telefonisch of per mail
contact met mij op te nemen. Mijn werkdagen zijn dinsdag t/m donderdagochtend.
Mijn contactgegevens vindt u onderaan dit bericht.
Heeft u een vraag over het opgroeien/opvoeden van uw kind, schroom dan niet om contact op te nemen met
het Sociaal Team. Wij denken graag met u mee.
Met vriendelijke groet,
Maudy Verheijen | Jeugd- en gezinsprofessional
Sociaal Team | Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
M 06 22 98 12 62
Algemeen nummer Sociaal Team 040 224 1455
Spoednummer buiten kantoortijden 088 066 6999
E m.verheijen@heeze-leende.nl
W www.heeze-leende.nl/sociaalteam
Werkdagen: di | wo | do (ochtend)

De oudervereniging financieel steunen zonder dat het u extra geld kost?
Natuurlijk kopen we zoveel mogelijk bij de plaatselijke ondernemers in deze moeilijke
tijd. Koopt u toch online, wilt u dat dan doen via Sponsor Kliks? Dat kan heel eenvoudig
door tijdens het onlineshoppen via www.sponsorkliks.com naar uw favoriete webwinkel
te gaan. Kies dan als sponsordoel voor Merlebos Ouderraad en uw webwinkel keert een
deel van haar winst als provisie uit aan de oudervereniging. Het kost u niets extra’s dan
wanneer u rechtstreeks naar uw favoriete webwinkel gaat. Het aantal webwinkels dat deelneemt is enorm
groot. Ongetwijfeld staat uw webwinkel er ook tussen. En al die kleine bedragen maken samen een mooie som
extra inkomsten die de oudervereniging weer kan besteden aan onze kinderen. Afgelopen jaar heeft u ook
massaal besteld via Sponsorkliks en dit heeft ons €130,- opgeleverd wat we bij ons jubileumuitje hebben kunnen
leggen. Waarvoor onze dank!
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. De afgelopen tijd is er massaal gestemd door de leden van
de Rabobank en wij kunnen u mededelen dat we maar liefst €399,- in ontvangst mogen
nemen. Dit bedrag wordt samen met het bedrag vanuit schooljaar 2019-2020 uitgegeven aan
materialen voor de kinderen. De OR is in overleg met school en zodra we hier meer over
weten brengen we u uiteraard op de hoogte.
Contributiegelden
De penningmeester laat weten dat we inmiddels 90% van de contributiegelden binnen hebben.
Dit is super fijn. Dank voor de bijdrage! Natuurlijk hopen we de laatste 10% ook nog binnen te
krijgen zodat we alle activiteiten kunnen uitvoeren zoals gepland. En dat is dit jaar een extra
uitdaging i.v.m. de maatregelen rondom het Covid-virus.
Sinterklaascommissie
Hij komt, hij komt, … die lieve goede Sint!!!
Sint is alweer ruim een week in ons land. Ook dit jaar zal Sint met één van zijn pieten een bezoekje brengen aan
de Merlebos. Op vrijdag 4 december zal het zover zijn. We kunnen niet wachten om die blije snoetjes te zien.
Helaas kunnen we geen buiten activiteiten houden, maar dat mag de pret niet drukken. We ontvangen de Sint
binnen. Graag daarom het verzoek om ervoor te zorgen dat de kinderen meteen bij de 1e zoemer naar binnen
gaan, zodat we op tijd kunnen beginnen met ons programma.
We hebben aan de juffen en meesters gevraagd om foto’s te maken van deze feestelijke dag en deze in de
schoolapp te zetten. Zo kunnen we toch op afstand een beetje meegenieten. Houd de schoolapp dus goed in de
gaten!
Uiteraard houden wij ons aan de RIVM-maatregelen die i.v.m. Corona van kracht zijn.
Mochten er tussentijds wijzigingen zijn, waarop wij aanpassingen moeten doorvoeren, dan laten wij dat
uiteraard weten.

Groep 1-2B

: Guus

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

Evi
Marit, Thomas, Merel
Raf, Charlie, Julie
Joep
Emma, Brent
Kobe
Isare

Juffrouw Marloes en juffrouw Saskia.
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