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Agenda
27 april t/m 8 mei

Meivakantie

11 mei

Start school met halve groepen

18 mei

Ouderraad vergadering

18 mei

MR-vergadering

20 mei

Zoemertje

Algemeen
Voor u ligt een extra Zoemertje.
Hierin staat onder andere beschreven hoe de organisatie na de meivakantie eruit komt te zien.
Dank voor uw inzet thuis om de kinderen te helpen met het onderwijs. Dit hebben we vandaag extra
onderstreept zoals u in de brievenbus hebt kunnen vinden.
Ik wens u allen een hele fijne vakantie toe in goede gezondheid en tot 11 mei!
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Beste ouders, verzorgers,
Deze week heeft u informatie ontvangen over het vertrek van de directeur, dhr. Arjan Breijer, op de school van
uw kind. Wellicht heeft u ook gelezen dat Martien van Litsenburg is aangesteld als interim-directeur van
basisschool Bernadette voor de rest van het schooljaar. Het hele schooljaar is Martien vanuit een
begeleidingstraject bij het team betrokken en is daarmee goed op de hoogte van de ontwikkeling van de school.
De dagelijkse werkzaamheden worden nu door de adjunct directeur Patrick Swinkels gedaan.
Dit vraagt veel tijd, aandacht en zorgvuldigheid, waardoor het hem niet lukt om daarnaast zijn IB taken op te
pakken.
Jessie Veltman zal de interne begeleiding voor haar rekening nemen. Zij heeft hiervoor in het verleden een IB
opleiding succesvol afgerond. Deze mensen zijn voor deze periode het gezicht van de school. De rol van Martien
zal er vooral op gericht zijn om hen gedurende een aantal dagdelen per week in staat te stellen het werk zo

goed mogelijk uit te voeren. Daarmee heeft Martien meer een rol vanuit de achtergrond en Patrick en Jessie
staan op de voorgrond. Verderop in het zoemertje stelt Martien zich aan u voor.
Bovenstaande verandering betekent dat Jessie haar rol als leerkracht in groep 4/5 tijdelijk niet kan vervullen. We
hebben uitvoerig bestudeerd hoe we de ontstane situatie het beste kunnen oplossen. Leidend voor ons in deze
oplossing is minimale verschuivingen en zoveel mogelijk met vertrouwde gezichten. Dit is gelukt door met 4
collega’s een dag meer te gaan werken. Hieronder leest u de nieuwe situatie. In geel gearceerd zijn de wijzigingen
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De werkdagen van Patrick zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag; de werkdagen van Jessie zijn op
dinsdag, woensdag en donderdag.
We hopen dat u begrip heeft voor deze oplossing die we in onze schoolorganisatie hebben moeten toepassen.
Mocht u vragen hebben dan zijn wij uiteraard bereid om deze te beantwoorden.
Patrick Swinkels
Jessie Veltman
Martien van Litsenburg

Milou geboren!
Hoera, Milou is geboren. Juf Tessa en haar vriend Aaron
zijn de trotse ouders geworden van hun dochter Milou.
Milou is geboren op 15 april en ze maken het allen goed.
Wij wensen juf Tessa en Aaron heel veel geluk, liefde en
gezondheid toe met hun dochter Milou.

Martien van Litsenburg
Graag stel ik me aan u voor:
Mijn naam is Martien van Litsenburg, ben 64 jaar, getrouwd en heb twee kinderen in de leeftijd van 25 en 26
jaar. In woon in Mierlo en werk inmiddels 15 jaar bij Habilis, mens en onderwijs in Eindhoven. Ik werk inmiddels
42 jaar en heb een ruime ervaring opgedaan in het onderwijs. Heb gewerkt als leerkracht, directeur, adviseur en
interim directeur.
De komende weken zullen mijn ondersteunende werkzaamheden zich richten op een goede opstart van de
school op 11 mei, de formatie van het volgend schooljaar, de begroting en het jaarplan ten aanzien van de
schoolontwikkeling.
Met vriendelijke groeten,
Martien van Litsenburg.

vanlitsenburg@habilis.nl
06 21 50 35 78

MR
Beste ouders,
Ook al is het een vreemde tijd en komen we allen niet op school, toch willen we jullie aandacht vragen voor de
MR-verkiezingen. Binnen zowel de ouder- als lerarengeleding van de MR ga je een termijn van drie jaar aan op
het moment dat je verkozen wordt. Na dit schooljaar loopt de termijn voor Natascha Vermeulen in de MR af en
zij heeft aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Ontzettend fijn, maar dit neemt niet weg dat mocht u
interesse hebben om de MR te versterken u van harte welkom bent om zich verkiesbaar te stellen. Op het
moment dat er meerdere kandidaten zijn worden verkiezingen uitgeschreven en geldt dat degene met de
meeste stemmen toetreedt tot de MR. Mocht u meer informatie willen over het reilen en zeilen binnen de MR
dan kunt u de zittende leden hierover aanspreken. Naast Natascha Vermeulen zijn dat Laura van Lanen en Donja
Migchels. Als u zich verkiesbaar wilt stellen dan kan dat tot en met 8 mei a.s. via een e-mail naar
mrbernadette@eenbes.nl.

Start maandag 11 mei
Dinsdagavond, 21 april, heeft de regering besloten dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open mogen gaan. Dit
is natuurlijk heel goed nieuws, maar het vraagt ook even wat organisatie en regelwerk.
Afgelopen dagen hebben we overleg gehad over hoe wij het onderwijs kunnen gaan inrichten na de
meivakantie. Hierbij hebben wij gekeken naar de voorschriften van het RIVM en de richtlijnen van het ministerie
van OCW en het Eenbes bestuur.
De onderstaande afspraken gelden voor ons voor de week van 11 , de week van 18 en de week van 25 mei. Voor
het einde van de meivakantie zal ik u alle afspraken en maatregelen over veiligheid, gezondheid en hygiëne
toesturen. Lees deze goed door en bespreek dit met uw kind.
Zo is er besloten dat:
- Alle kinderen komen vanaf 11 mei om de dag naar school. Een rooster hiervan ontvangt u vandaag van
de groepsleerkracht. Hierbij is rekening gehouden met broertjes en zusjes.
- We houden de normale schooltijden aan. Heeft u daarbuiten opvang nodig dan kunt u zich wenden tot
Ukkepuk of Spring. Spring verzorgt vooralsnog nog niet de TSO; daarvoor moet u bij Ukkepuk zijn.
- Op iedere schooldag maken we tijd voor het welbevinden van de kinderen, we geven instructie en we
besteden aandacht aan het huiswerk voor de dag daarna. Het huiswerk pakken we weer op met de
kinderen wanneer ze de volgende schooldag hebben. We vragen wel van u de kinderen op die dag zelf
zo goed mogelijk te begeleiden. De leerkrachten zijn op die dag niet in staat om u te helpen, want zij
staan immers voor de klas.
- Voor de ouders in de vitale beroepen die gebruik moeten maken van de noodopvang blijven de huidige
afspraken van kracht; meld als u noodopvang nodig heeft op directiebernadette@eenbes.nl, de
kinderen kunnen dan naar school komen en neem contact op met de opvangorganisaties Spring of
Ukkepuk als u buiten de reguliere schooltijden opvang nodig heeft.
- Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen is het niet mogelijk dat ouders in de school
komen.
- Contact met de ouders-leerkracht verloopt via mail of telefoon.
- Ouders die hun kind naar school willen brengen mogen niet op de speelplaats of binnen komen. Ouders
gaan dus niet verder dan de schoolpoorten. Leerlingen lopen meteen de school binnen en gaan in de
klas lezen.
- Ingangen:
Groep 1/2a via ondersteuningslokaal
Groep 1/2b via eigen deur
Groep 3/4 en groep 4/5 via hoofdingang
Groep 6/7a, groep 6/7b en groep 8 via schoolplein
Tot slot nog het volgende. De start na de meivakantie zal heel veel lijken op de start na een zomervakantie. Dan
hebben de kinderen elkaar lang niet gezien en moet iedereen weer in het ritme komen. De eerste periode staat
dan ook echt in het teken van het delen van ervaringen, samen spelen, werken en weer wennen aan de veilige
wereld in de klas.
Door zes weken thuisonderwijs met alle beperkingen en verhalen over zieke mensen daar omheen, hebben we
te maken met een hele andere situatie dan die na een zomervakantie waar iedereen weer uitgerust en fris
begint aan een nieuw schooljaar. We gaan de komende weken dan ook vooral kijken hoe we het schooljaar zo
goed mogelijk kunnen afsluiten. Wij hebben er vertrouwen in dat ons dit gaat lukken en zien er naar uit om over
een paar weken onze kinderen weer te zien!
Fijne vakantie namens Team Bernadette.

