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Verandering in de directie – even
voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet heeft Mascha Stikvoort - van
Huisstede, de directrice van de school van uw
kind(eren), de school per 1 juni verlaten. Op
dit moment is er nog geen reguliere
opvolg(st)er voor haar. Vandaar dat ervoor
gekozen is om tot dat moment de taken van
Mascha door mij als interim-directeur te laten
waarnemen. Met een aantal ouders/verzorgers
heb ik al kennis mogen maken, maar ik wil me
graag via deze nieuwsbrief bij iedereen
introduceren.

Afgelopen week heb ik kennis mogen maken
met de teams van Heuvelrijk en Sint Jozef en
heb ik kunnen zien dat er op beide scholen
hard gewerkt wordt aan goed onderwijs voor
alle kinderen.
Ik vind het dan ook een eer om aan beide
teams leiding te mogen geven.
Overigens is het erg prettig dat Mascha en ik
een aantal weken samen hebben kunnen
werken, zodat de overdracht van de
werkzaamheden gemakkelijker kan verlopen.
Dat betekent echter niet dat ik op dit moment
alles al weet…
Op dit moment is nog niet duidelijk tot
wanneer ik als interim-directeur binnen beide
scholen actief zal zijn. De procedure voor een
nieuwe directeur is inmiddels al wel opgestart;
mocht daarover meer bekend zijn, laat ik u dat
uiteraard weten.
Mocht u in de komende tijd vragen en/of
opmerkingen hebben of om een andere reden
mij nodig hebben, dan ben ik uiteraard via de
telefoon beschikbaar. Bovendien is het ook
altijd mogelijk om me een mailtje te sturen.
Mijn emailadres is: harold.jacobs@eenbes.nl.
Als directeur streef ik er altijd naar om
kinderen een leerzame en fijne schooltijd te
geven. Ik hoop dan ook dat ik hieraan in de
komende periode mijn steentje kan bijdragen
voor uw kind(eren).
Graag tot ziens op school!
Harold Jacobs.

Mijn naam is Harold Jacobs. Ik woon met mijn
echtgenote in Aalst-Waalre en wij hebben 5
kinderen, waarvan er nog twee thuis wonen.
Naast leerkracht en adjunct-directeur ben ik de
afgelopen 13 jaar directeur geweest van drie
verschillende scholen.
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Meester in je werk

Oproep

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni hebben
de kinderen van groep 4 t/m 8 meegedaan met
de ‘Meester in je werk-week’. Ze hebben o.a.
een bezoek gebracht aan restaurant Slinders,
garage Verhoeven of Zorgcentrum Zonhove.
Deze week staat er een workshop over de bouw
op de planning georganiseerd door Donald
Horrocks. Door de kinderen en het team zijn
deze educatieve uitjes zeer positief ontvangen.
Komend schooljaar komt er weer een oproep
voor mensen die willen vertellen over hun
beroep of hobby.

Wij zoeken nieuwe moeders voor het
luizenpluizen…
Wij doen het alweer een tijdje en vragen of er
opvolgers beschikbaar zijn.
Natuurlijk in overleg en naar beschikbaarheid.
Info en opgeven bij Marieke.
Groetjes, Marieke, Zsuzsi en Linda

Bereikbaarheid
De telefoonlijn is gemaakt, we zijn weer
telefonisch bereikbaar.

Gefeliciteerd
Alle Communicanten;
Alvast van harte
gefeliciteerd en een
fijne dag!

Juffendag
Op vrijdag 29 juni houden we onze juffendag.
We vieren dan onze verjaardag. Op deze dag is
ook het crea uurtje gepland.
Dank je wel Nicolle, Moniek, Marieke, Noor,
Jens, Donald en Yolanda voor de hulp.
En natuurlijk Garage Verhoeven, Restaurant
Slinders, Zonhove en Horrocks Bouw. Meer
foto’s kunt u bekijken op
www.sintjozefnederwetten.nl .

School t-shirts
De kinderen die meelopen met de
avondvierdaagse, hebben een shirt van school
gekregen om deze te dragen. De shirts mogen
even thuis blijven. Zorgt u ervoor dat uw kind
dit shirt op 19 juni weer aanheeft? Dan gaan we
op schoolreis!

Formatie
Op dit moment zijn we drukdoende met de
formatie voor het komende schooljaar. Zodra
dit volledig rond is, ontvangt u een aparte mail
hierover.
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Rubriek ‘Kleintjes’

Vakantiebieb

We merken dat er regelmatig vraag en aanbod
wordt geplaatst in de ouderapp.
Hiervoor is deze app eigenlijk niet bedoeld.

Ook dit jaar bestaat er weer de
mogelijkheid om gratis
‘de vakantiebieb’ te downloaden.
Hierop staan diverse boeken
voor het hele gezin.

Daarom willen we het ‘Kleintjes’ weer terug
laten komen in de nieuwsbrief.
Heeft u iets aan te bieden of te vragen?
Stuur een mailtje naar een groepsleerkracht en
we zorgen dat het in de eerstvolgende
nieuwsbrief geplaatst wordt.

https://www.vakantiebieb.nl/

Ouderraad

Uitnodiging
Op dinsdag 26 juni om 19.00 uur voeren de
kinderen van de groepen 7 en 8 de eindmusical
'Surprise, surprise' op.
De inhoud blijft natuurlijk een 'Surprise'....
De uitnodiging voor deze afscheidsavond van
groep 8 hangt binnenkort in de hal en wordt
verspreid door de kinderen...
Het is op onze school gebruikelijk dat alle
kinderen, broertjes/zusjes en ouders bij de
voorstelling aanwezig zijn. Entree € 1,50 incl.
een drankje. Kinderen die bij ons op school
zitten, hoeven geen entreekaartje te kopen.
Ook opa’s, oma’s, familieleden en bekenden
zijn van harte welkom.
De kaartjes zijn verkrijgbaar bij de leerlingen
van groep 7-8 vanaf maandag 11 juni.
A.u.b. gepast betalen.

Er treden 2 OR leden af aan het einde van dit
schooljaar. Daarom is er plaats voor 2 nieuwe
ouders.
Wat houdt de OR in? De OR bestaat uit 6 ouders
en stelt zich ten doel de samenwerking tussen
ouders en school te bevorderen.
Dat betekent dat zij in samenspraak en
samenwerking met het schoolteam activiteiten
organiseren en begeleiden zoals de creaochtenden, sinterklaas, kerst, carnaval,
koningsdag, sportdag, schoolreisje en de
eindejaarsactiviteit.
Tevens onderhouden zij contact tussen ouders
en het schoolteam.
Een ouder mag OR lid zijn voor een termijn van
maximaal 4 jaar.
Heb je interesse om bij de OR te komen? Dan
kun je je opgeven voor 20 juni via het volgende
emailadres; ornederwetten@eenbes.nl
De nieuwe OR leden worden bekend gemaakt
op de laatste schooldag, 6 juli. Bij meerdere
aanmeldingen zal dit d.m.v. loting
plaatsvinden.
Dank namens de Ouderraad:
Moniek van Lint, Linda Verhoeven, Nicolle
Bloemen, Anke van Ettinger, Noor Horrocks,
Marieke Rovers
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Poetsavond
Op woensdag 27 juni houdt groep 1/2 een
poetsavond. Alle ouders zijn van harte
uitgenodigd om ons een handje te komen
helpen. Vele handen maken licht werk.
En……..het is altijd heel gezellig.
In de hal ligt een intekenlijst, zodat we weten
hoeveel mensen we moeten voorzien van
koffie, thee en iets lekkers.
Brengt u zelf een emmer en een poetsdoek
mee?
De ouders die niet in de gelegenheid zijn om te
komen, maar wel iets willen doen, kunnen
materiaal mee naar huis nemen om te reinigen.

Schoolreisje
Op dinsdag 19 juni gaan we ons jaarlijkse
uitstapje maken. Waar we naar toe gaan is nog
even geheim, maar we kunnen wel verklappen
dat het zeker leuk gaat worden.
We sturen nog een mailtje met verdere
informatie over deze dag.
We gaan een fijne dag beleven ☺.

Bij voorbaat dank,
Juf Marian, juf
Marian en juf
Charona.

Doorschuifuurtje
Vakantierooster schooljaar
2018-2019
Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari
2019

Voorjaarsvakantie

04 maart t/m 8 maart 2019

Tweede Paasdag

22 april 2019 (valt in de
meivakantie)

Koningsdag

27 april 2019 (valt in de
meivakantie)

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Tweede
Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

Op dinsdag 26 juni is het doorschuifuurtje
gepland. De kinderen draaien dan door
naar hun nieuwe groep, zoals deze na de
zomervakantie gevormd gaat worden.
Groep 8 werkt op dat tijdstip aan de
musical, want daarvan is de opvoering
dezelfde avond….

8 juli t/m 16 augustus 2019
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Extern nieuws

Week van de Jonge
Mantelzorger in Brabant
Van 4 tot en met 10 juni is de Week van de
Jonge Mantelzorger, voor het eerst nu ook
in Noord-Brabant. Vanzelfsprekend!?, het
Bossche platform voor jonge
mantelzorgers, werkt samen met twaalf
Brabantse gemeentes voor er- en
herkenning van een soms onzichtbare groep
jongeren.
Activiteiten
De Week van de Jonge Mantelzorger staat
in het teken van de
bewustwordingscampagne ‘Ik Zorg, Ik Zorg,
Wat Jij Niet Ziet’. Via posters,
ansichtkaarten, commercials, een website
en Facebook pagina wordt aandacht
gevraagd voor de ‘onzichtbaarheid’ van de
groep jonge mantelzorgers. In de twaalf
gemeentes vinden daartoe uiteenlopende
activiteiten plaats. In Nuenen zullen wij,
vanuit de LEVgroep, activiteiten
organiseren voor jonge mantelzorgers.
Zodat zij kennis kunnen maken met
ontspannende activiteiten die wij het
gehele jaar gaan aanbieden aan hen.

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn jongeren die
opgroeien met een hulpbehoevend
gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus
zijn, met bijvoorbeeld een chronische
ziekte, lichamelijke of verstandelijke
beperking of een psychische aandoening.
Deze mantelzorgers worden vaak niet als
zodanig herkend. Onderzoek wijst uit dat 1
op de 4 jongeren mantelzorger is. Om
Brabantbreed meer aandacht te vragen
voor deze doelgroep slaan twaalf Brabantse
gemeentes de handen ineen tijdens de
Week van de Jonge Mantelzorger. De
ambitie is om volgend jaar de Week van de
Jonge Mantelzorger met alle Brabantse
gemeentes te dragen voor nog meer
draagvlak.
Aanmelden
Aanmelden kan bij Saira Engels, jonge
mantelzorgconsulent bij de LEVgroep.
Per mail: saira.engels@levgroep.nl

Programma
Donderdag 7 juni, 18.30u - 20.30u
Breakdanceles 12 tot 16 jaar
Vrijdag 8 juni, 12.30u - 16.00u zeskamp 9
tot 12 jaar
De activiteiten vinden plaats in de
Luistruik, Sportlaan 12 in Nuenen.
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