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Koude dagen
Op de radio en in het nieuws wordt er de laatste
dagen regelmatig gesproken over het koude weer.
Kan er geschaatst worden? Zorg dat je ruiten goed
schoon zijn, rijd voorzichtig, kleed je warm aan en ga
zo maar door. Er komen goede, nuttige en soms ook
overbezorgde adviezen voorbij.

Dit is herkenbaar in het basisonderwijs. Leerlingen
(en ouders) krijgen op school regelmatig goed
bedoelde adviezen. Zo ook van juf Ank: “Als je wilt
dat je kind omhoog klimt, moet je er vooral niet
bovenop gaan zitten.”

Jarige jobjes t/m 9 april
maart
6 Rim Yemane Teweldeberhan ( 1-2a)
14 Chrissie Baggermans (Gr 1-2b)
16 Lenny van de Griendt (Gr 7)
16 Steffany Winklaar (Gr 1-2a)
18 Virginia Szûcs (Gr 4)
18 Jolanda van de Ven (Gr 3)

19 Lotte Sanders (Gr 5)
20 Inès van de Kerkhof (Gr 3)
28 Mariyem Fahmi (Gr 8)
29 Leen van den Dries (Gr 3)
29 Gijsje van Hout (Gr 4)

t/m 9 april
3 Miko Ng (Gr 6)
5 Tunay Cincinoglu (Gr 8)
9 Inaya Bounouh (Gr 1-2b)

Belangrijke data in maart en april
Maart
Dinsdag 6
Donderdag 8
Vrijdag 9
Maandag 12
Dinsdag 13
Donderdag 15
Vrijdag 16
Zondag 18
Dinsdag 20
Woensdag 21
Donderdag 22
Dinsdag 27
Woensdag 28
Donderdag 29
Vrijdag 30

Nieuwsbrief de Rots
Tweedaagse directeuren
Tweedaagse directeuren
Leerlingenraad
GMR 19.30 uur
Kijkmoment ouders De Rots, 14.00-14.30 uur
Pannenkoekdag
Open dag
OR vergadering
Rapport groep 3 t/m 7
Zorgteam De Rots, 9.00 – 11.00 uur
Oudergesprekken De Rots
Optreden groep 3-4, 11.30 – 12.30 uur
Pasen De Rots
Goede vrijdag: alle leerlingen vrij (studiedag)

29 Teun van Hout (Gr 3)
30 Reena Ogenio (Gr 3)
30 Emma van Uden (Gr 8)
31 Bram Usherwoord (Gr 5)
31 Sanne Vermeulen (Gr 8)

April
Maandag 2
Dinsdag 3
Donderdag 5
Vrijdag 6

2e Paasdag
MR vergadering
Oudergesprekken De Rots
Audit Eenbes
Kletsuurtje 12.30 – 13.30 uur

Welkom op school
We heten Inayah Gholzad, Imahn Saaie, Selihom Ezra Berhane, Jairo Becker en Myla van Mol van harte welkom
bij ons op school! We wensen deze kinderen én hun ouders een hele fijne start en tijd toe op ‘De Branding’. We
hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden maart en april zijn dat:

Oproep kandidaatstelling GMR

Geldrop, 3 maart 2018

Aan de medewerkers en ouders/verzorgers van de leerlingen van Eenbes Basisonderwijs:
Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gehouden. Dit jaar
is de datum voor de GMR-verkiezingen vastgesteld op 13 april a.s. Op 1 mei 2018 worden de nieuwe GMRleden voor komend schooljaar benoemd. Wij zijn ook dit jaar weer op zoek naar enthousiaste medewerkers
en ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. Wij roepen
geïnteresseerden op om zich vóór 28 maart a.s. kandidaat te stellen voor de GMR.
De GMR: wat doen we?
Iedere school binnen Eenbes heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is het wettelijk overlegorgaan op
de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Stichting Eenbes Basisonderwijs heeft daarnaast als
overkoepelende organisatie een GMR. In de GMR zijn ouders en medewerkers gesprekspartner van het College
van Bestuur. De GMR spreekt met het bestuur over zaken die alle scholen of een groot deel van die scholen
aangaan. Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan zijn: het Koersplan, innovatie en
kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs en bepaalde arbeidsvoorwaarden.
De GMR vergadert negen keer per jaar, altijd in de avonduren (wisselende dagen in de week). Het
personeelsdeel van de GMR, de PGMR, komt daarnaast nog negen keer per jaar bijeen en bespreekt in haar
vergaderingen thema’s die specifiek op het personeel betrekking hebben. De PGMR vergaderingen zijn altijd op
donderdagmiddag. Het vergaderschema GMR/PGMR is terug te vinden op de Eenbes website:
http://www.eenbes.nl/voor-ouders/medezeggenschap.htm
Beschikbare plaatsen in de GMR
De GMR heeft veertien zetels (plaatsen) beschikbaar. Zeven zetels voor de ouders (de oudergeleding) en zeven
zetels voor de medewerkers (personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar. M.i.v. het
nieuwe schooljaar treden elk jaar de leden af die hun zittingstermijn “vol” hebben gemaakt.

Wie zoeken wij voor de GMR?
Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil meepraten
over het onderwijs bij Eenbes is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun mening
met andere willen delen en hun horizon willen verbreden.

Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs, personeelszaken of financiën die je ook
wel eens buiten je normale baan wilt inzetten, dan is de GMR vast iets voor jou! Voor het GMR werk is geen
specifieke kennis van medezeggenschap vereist. De GMR organiseert jaarlijks trainingen waarin je die kennis
kunt vergaren. Daarnaast geldt uiteraard dat de praktijk de beste leermeester is.
Wij verwachten van GMR-leden dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan actief deelnemen.
Ook is het noodzakelijk dat je tijd kan/wil vrijmaken voor het lezen van de vergaderstukken en de
emailberichten. Ons uiteindelijke doel is immers om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.
Voor ouders is de GMR vrijwilligerswerk, personeelsleden zijn twee uur per week vrijgesteld van lesgevende
taken.
Kandidaat stellen en verkiezingen
Als je geïnteresseerd bent en lid wilt worden van de GMR nodigen wij jou uit om je kandidaat te stellen. Dit kun
je doen door je vóór 28 maart a.s. aan te melden via het emailadres gmr@eenbes.nl onder vermelding van
“kandidaatstelling GMR”. We verzoeken je de vragen die onderaan deze pagina vermeld staan te beantwoorden
in je mail of dit formulier te downloaden en te versturen naar bovengenoemd e-mailadres. Graag ontvangen wij
ook een foto.
Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare vacatures dan zal door verkiezingen bepaald worden wie als GMRlid mag toetreden. De MR-en zullen de leden van de GMR dan uit de kandidaten kiezen. In dat geval vinden de
verkiezingen plaats op 13 april 2018.
Vragen?
Vragen kun je aan de ambtelijk secretaris (AS) van de GMR stellen via het e-mailadres gmr@eenbes.nl. Mocht je
liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een email met je telefoonnummer, je wordt z.s.m. teruggebeld.
Kandidaatstelling GMR (Let op: aanmelden vóór 28 maart 2018)
Naam:
Heeft kinderen op/werkt op (naam school):
Is lid van de MR van deze school ja/nee:
Adres:
Telefoonnummer:
Email adres:
Motivatie om lid te worden van de GMR:
(s.v.p. foto toevoegen)

Ik geef de pen door aan……. juf Carien
Het is dan eindelijk zover... mijn eigen plekje. Ik ben al vaak verhuisd in mijn leven.
Van een kamer in Eindhoven in mijn studententijd, tot aan een appartement toen ik mijn eerste baan kreeg en
daarna een eigen huis. Mijn laatste huis is ook het eerste huis wat ik ooit gekocht heb en dat gevoel is bijna niet
te omschrijven. Ik heb het uiteraard ook meteen gedeeld met mijn huidige klas, groep 8. Die allemaal erg
enthousiast waren en geïnteresseerd. Al dat verhuizen van plek naar plek, betekent ook dat er mensen nodig
zijn om te helpen.. tenminste dat is wel zo prettig. Nou heb ik een hele grote familie, waaronder 4 broers/zussen
en mijn ouders. Zij hebben altijd voor mij klaar gestaan. En dat is mij heel veel waard. Van het helpen met
sjouwen, meegaan naar de meubelwinkels of het schoonmaken van de appartementen en huizen tot aan het
mee zoeken naar een nieuwe plek. Ik heb ook veel anderen personen in mijn leven die mij geholpen hebben bij
al deze verhuizingen. Samen sta je sterk!
Ik hoop op deze plek ook weer veel mooie en nieuwe herinneringen te creëren.
Lekker koken met familie of vrienden, genieten van mijn tuintje, met een krant en koffie op de bank zitten,
noem het maar op...
Juf Carien

Ik geef de pen door aan juf Thessa

Zorg
Op 22 maart is er weer een zorgteam.
De intern begeleider en de directie bespreken leerlingen waar zorg over is met externe partners (GGD
verpleegkundige, CMD-Jeugd adviseur, Zuidzorg medewerker, Potje Knor medewerker en een coach van het
expertisecentrum). Met behulp van het zorgteam kunnen we kinderen van 0-13 jaar de juiste zorg aanbieden.
Als uw kind besproken wordt, bent u hiervan op de hoogte gebracht.

Kletsuurtje 2 maart 2018
Heeft u het al gehoord?
Op vrijdag 2 maart heeft het eerste kletsuurtje
plaatsgevonden. Ouders waren van harte welkom om te
komen kletsen, met elkaar of met iemand van de GGD, CMD,
Zuidzorg of mederwerkers van IKC De Rots.

Dit alles onder het genot van een drankje en een
broodje. Komt u de volgende keer ook? Tot 6 april!

Open dag!
Op zondag 18 maart houden wij een open dag. Tussen 10 uur en 12 uur opent ons kindcentrum haar deuren
voor nieuwe en bekende ouders, grootouders en andere belangstellenden. Graag willen we u op deze dag een
indruk geven van het reilen en zeilen op Kindcentrum De Rots. De kinderopvang en de peuterspeelzalen zijn
open en er zijn medewerkers die u graag informatie geven en vertellen over de gang van zaken.
Daarnaast bent u van harte welkom om te komen kijken naar een les op de basisschool. In de groepen 1 t/m 4
zal op bepaalde tijdstippen een lesje gegeven worden met de kinderen die op dat moment in de klas zijn. In de
groepen 5 t/m 8 kunt u continue binnenlopen om leerlingen aan de slag te zien met verschillende vakken. In de
school hangen op deze dag de schema's, zodat u op de hoogte bent wanneer u waar kunt kijken. Dan weet u
zeker dat u niets hoeft te missen!
Natuurlijk is het fijn als er kinderen op deze dag mee willen helpen in de klassen. Meld je even aan bij je juf of
meester om mee te helpen.
Wij hebben er ontzettend veel zin in. U komt toch ook kijken?

Optredens en Branding Got Talent
Binnen het team zijn de optredens van de groepen besproken. We hebben gemerkt dat de zaal erg vol zit als alle
groepen in de zaal zijn. Hierdoor kan niet iedereen het optreden op het podium goed volgen. De optredens
zullen daarom worden gesplitst in groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8. Hierdoor hopen we meer rust te
krijgen tijdens de optredens.
Branding Got Talent blijft zoals het is, dus met alle kinderen samen in de zaal.

Nieuwe materialen voor buiten en binnen
U heeft op Facebook kunnen zien dat we met de Jumbo spaaractie een mooi bedrag hebben opgehaald. Met dit
bedrag hebben we nieuwe materialen voor buiten en binnen kunnen aanschaffen (zie foto). Hier zijn we heel
erg blij mee. Bedankt allemaal voor het sparen!
We hebben ook een aantal nieuwe ballen. In de
pauzes zal er voortaan met de rode bal gevoetbald
worden. Ballen van kinderen mogen thuisblijven!
In de pauze van 12.15 uur wordt er elke keer een
nieuw spel geïntroduceerd door juf Bianca.
We wensen alle kinderen veel speelplezier!

Luizencontrole
Hallo allemaal, wat fijn dat u dit leest…. Iedere woensdag na de vakantie zijn er ouders die de kinderen
controleren op hoofdluis. Erg fijn! De luizencontrole werd herhaald voor leerlingen die er die woensdagen niet
waren. Na overleg is besloten om de nacontroles niet meer te doen. Wij vragen aan ouders van kinderen die
afwezig zijn op die dagen ( door ziekte of de Plusklas) om zelf hun kinderen te controleren. Ouders van kinderen
bij wie neetjes of hoofdluis is gevonden krijgen bericht en wij vragen hen ook om zelf de nacontrole te doen.
Hebt u belangstelling om ook te helpen bij de luizencontrole? Geef u dan op via bsdebranding@eenbes.nl.

Vakantierooster 2018-2019
Hieronder vindt u de data van de schoolvakanties voor volgend schooljaar. Het overzicht is nog niet compleet:
de studiedagen etc. zijn nog niet gepland.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

15 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 t/m 8 maart 2019
22 april 2019 ( valt in de meivakantie)
27 april 2019 ( valt in de meivakantie)
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Schooltijden
Volgens de leerplichtwet hebben kinderen recht op onderwijs. De school is verplicht om ongeoorloofde
afwezigheid van kinderen door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
In iedere groep moet er bijgehouden worden wanneer een leerling afwezig is. Bij ongeoorloofde afwezigheid
wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. U wordt daarna, door de leerplichtambtenaar, opgeroepen voor
een gesprek. Ook als een leerling na 8.30 uur in de klas is, geldt dit als ongeoorloofd verzuim. Wij vragen u
daarom om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. Uw kind kan de dag goed opstarten in de groep en
de les wordt niet verstoord door leerlingen die later binnenkomen.
Dank u wel alvast!!!

CMD
Opvoeden is vaak leuk en vanzelfsprekend, maar kan ook een hele klus zijn.
Soms hebt u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig of iemand die even met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) zijn er voor kleine
en grote vragen van ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en scheiding of
pesten enzovoort.
De klantadviseur Jeugd gaat samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing.
U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig.
Dan maakt zij samen met u een plan van aanpak.
Daarbij bekijken we samen wat u zelf als ouder kunt, eventueel met hulp van school of familie, buren of
vrienden. Als dat niet voldoende is, bekijkt de klantadviseur in overleg met u welke hulp ingezet moet worden.
Voor dit gesprek komen wij bij u thuis langs , maar dit gesprek kan uiteraard, indien gewenst, ook op school
plaatsvinden.
Inloopspreekuur
Voor Brede School De Coevering is Myra Spekken de contactpersoon vanuit het CMD.
Op donderdagochtend heeft zij een inloopspreekuur op onze school, tussen 8.30 uur
en 10.00 uur. (met uitzondering van de schoolvakanties)
U kunt dan vrijblijvend bij haar binnenlopen met een vraag.
Myra zit op deze momenten beneden, in spreekkamer 1 (naast de conciërgeruimte)
U kunt Myra telefonisch bereiken op nummer 06-54998594 of via het algemene
nummer 14040. U kunt haar ook mailen: m.spekken@geldrop-mierlo.nl of
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl

Sjors Sportief & creatief! en cursussen
‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ is alweer een tijd actief. Het wordt elk jaar populairder en heeft dit jaar al bijna
1100 deelnemers! Ga snel naar de website en kijk welke sport je leuk vindt om een keertje te proberen. Je mag
je het hele schooljaar voor net zoveel activiteiten inschrijven als je zelf wilt. De activiteiten zijn terug te vinden
op de website www.sjorssportief.nl waarop misschien wel nieuwe activiteiten en meer informatie staat.
Met vragen kun je terecht bij de buurtsportcoaches van Stichting LEV groep via sportenbewegen@levgroep.nl.
Daarnaast biedt de LEV groep ook nog gratis trainingen en cursussen voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Zie
hieronder:

Veel plezier!
Team buurtsportcoaches

MR
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De MR denkt kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen De Branding en heeft ten aanzien van een
groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. In de laatste MR-vergadering hebben we o.a.
gesproken over de bereik- en herkenbaarheid van de MR. Weet dat u als ouder ons altijd aan kunt spreken over
iets dat te maken heeft met de school waarop tenslotte onze kinderen onderwijs genieten. Kijk eens op de site
wie wij precies zijn, zodat u ons herkent op het schoolplein. Wilt u meer informatie over de MR of heeft u een
onderwerp dat in de MR besproken kan worden, stuur dan een e-mail naar mr@bsdebranding.nl of kijk eens op:
www.bsdebranding.nl onder ouderbetrokkenheid en weet wie uw MR is.

Wist u dat…….
-

Groep 3 op de middag van 15 maart een letterfeest geeft en ouders hiervoor
persoonlijk uitgenodigd zijn?
Er gezellig gekletst werd tijdens het Kletsuurtje.
Er weer een Kletsuurtje is gepland op vrijdag 6 april? Van half 1 tot half 2.
We een open dag houden op zondag 18 maart van 10.00 – 12.00 uur?
Er op donderdagmiddag 29 maart een Paasviering op onze school gehouden wordt?
De Paasviering van 12.45 uur tot uiterlijk 14.00 uur zal duren?
U uitgenodigd bent om naar de Paasviering te komen kijken?
Wist je dat de interne contactpersonen afgelopen woensdag in elke groep zijn geweest?
Wist je dat juffrouw Sanne en juffrouw Sanne de interne contactpersonen zijn?

