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Belangrijk

Onderstaand bericht heeft u misschien al via een ander kanaal ontvangen en of

gelezen.

Toch wil ik het met u delen in het kader van:

“liever te veel gedeeld dan te weinig”.

Een meisje is gisteren (17-02-22) om 15:30 bij KBS de Brakken aangesproken door

een man van ca 1,70, vol postuur een mondkapje en zwart petje. Met de

mededeling dat hij haar van ons moest komen ophalen, en dat hij haar mee zou

nemen en ook dat hij een cadeautje voor haar had. Ze is weggerend, en hij is in

een witte auto met piepende banden vertrokken. Politie gebeld!

We vinden het echter ook een taak van de ouders om dit soort onderwerpen thuis

bespreekbaar te maken. Als ouder kun je namelijk zelf het beste inschatten en

bepalen op welke wijze je dit met je kind wilt bespreken. Ieder kind is weer anders

en heeft een eigen, passende uitleg nodig. Hier kun je als ouder in een rustige

thuisomgeving goed op inspelen.

Graag extra alert zijn (wij zijn dat ook)

Personele zaken

Nieuwe intern begeleider:

Mijn naam is Inge van Zundert en ik ga vanaf donderdag 17 februari bij jullie aan de

slag als interim- Intern Begeleider.

Ik ben zo’n 13 jaar geleden als zij- instromer gestart in het onderwijs en heb

lesgegeven in verschillende groepen op basisschool de Zonneberg in Kruisland. De

laatste 3 jaar was ik Intern Begeleider op deze school. Ik had het erg naar mijn zin

in deze rol, maar er kwam een paar maanden geleden een mooie uitdaging op mijn

pad bij Edux als onderwijsadviseur. Ik kon deze kans niet laten lopen, vandaar de

overstap. Nu kan ik deze twee functies mooi combineren.

Ik ben 42 jaar, ik ben getrouwd, moeder van twee kinderen en ik woon in

Steenbergen. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin, familie en

vrienden. Ik lees en winkel graag en ik hou van lekker

eten/uit eten gaan.

Tot snel op de Burgemeester van Mierlo!



Bericht van Anouk

Hierbij wil ik u informeren dat ik per ingang van 1 April de Burgemeester van

Mierloschool ga verlaten. Per 1 April ga ik starten als onderwijsassistent op de

Ontdekking in Oosterhout. Geheel zonder wetende dat Karin de Krom hier

directeur zal worden. Ik verlaat met een dubbel gevoel de Burgemeester van

Mierlo, omdat ik het nog altijd naar mijn zin heb.

Ik heb een mooi toekomstperspectief aangeboden gekregen en daarom kan ik deze

kans niet laten liggen. Donderdag 31 Maart zal mijn laatste werkdag zijn op de

Burgemeester van Mierlo. Ik ga genieten van de laatste weken met de kinderen en

het contact met alle ouders.

Anouk werkt momenteel vanuit de extra gelden die we hebben ontvangen vanuit

het ministerie (NPO). In Oosterhout krijgt zij meer toekomstperspectief.

Op korte termijn zullen we intern kijken hoe we de vacature gaan invullen.

Update Corona

Minister Kuipers kondigde in de persconferentie versoepelingen aan van de

coronamaatregelen. Ook in het onderwijs kunnen er de komende periode

richtlijnen worden versoepeld. Basismaatregelen blijven nodig en ook het advies

om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden.

De versoepelingen op een rij:

Vanaf 18 februari:

● Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in

isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

● Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes

vervallen.

● Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook is de

open ochtend weer mogelijk.

Vanaf 25 februari:

● Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen

zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.

● Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.

● Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en

onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft.

● Vanaf dinsdag 8 maart zijn ouders weer welkom in de school.

De basisregels blijven

● Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen

schudden, testen met klachten en thuisblijven met een positieve test.

● We blijven ventileren.

● We adviseren leerlingen vanaf groep 6, 2x per week te testen.



Het is nog niet ‘normaal’

Veel mensen zijn blij met de versoepelingen. Toch is de situatie nog niet

‘normaal’. Door besmettingen zijn er nog steeds veel leerlingen en leerkrachten

afwezig. Dat vraagt nog steeds flexibiliteit van ouders, verzorgers, leerlingen en

leerkrachten. Het team werkt er hard aan het onderwijs door te laten gaan. Dank

voor jullie begrip en let goed op elkaar.

Meedoenregelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar in Gilze Rijen

Dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, tennissen of judoën. Ook voor

kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee moet dat mogelijk zijn. Gilze

en Rijen biedt op verschillende, onderstaande manieren ondersteuning. Het doel is

dat alle kinderen mee kunnen doen.

Dagje uit en verjaardag

Ook kinderen die in gezinnen met minder geld leven, willen graag hun verjaardag

kunnen vieren, naar een feestje gaan of een dagje uit. Wist u dat hier regelingen

voor zijn?

School

Naar school gaan kost geld. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een schoolreisje

of kamp. Veel van deze kosten kunnen vergoed worden.

Sport en scouting

Sporten is belangrijk voor kinderen, maar kan behoorlijk wat geld kosten.

Hetzelfde geldt voor scouting. Zwemlessen kosten veel geld, maar zijn voor iedere

kind noodzakelijk. Veel van deze kosten kunnen vergoed worden.

Cultuur

Kinderen kunnen erg genieten als ze dansen, zingen, acteren of tekenen. De kosten

van bijvoorbeeld toneel-, dans-, muziekles of kunsteducatie kunnen vaak vergoed

worden.

U kunt alle informatie over de Meedoenregelingen vinden in de bijgevoegde folder.



Kledingcontainer

Denkt u bij het opruimen van uw kledingkast ook aan de kledingcontainer van

school? Wij krijgen hier namelijk geld voor en daar kan de OR dan weer leuke

dingen van organiseren.

Bijna 4 jaar

Wanneer uw kind, of het kind van uw kennissen, komend jaar 4 jaar wordt, is het

aan te raden om hem/haar reeds aan te melden op onze school. Dit help mij om

een goede planning te maken voor volgend schooljaar.

Hartelijk dank.

Carnaval

Op donderdag 24 februari vieren we Carnaval op school, in aangepaste vorm ivm

corona. Er is een mooi ochtendprogramma samengesteld door de ouderraad in

samenwerking met onze stagiaire Naomi. In de middag zijn er activiteiten in de

groep. Uiteraard mogen de kinderen verkleed naar school komen. Na overleg met

de scholen in Rijen hebben we besloten om niet deel te nemen aan de optocht in

Rijen tijdens halfvasten.



Belangrijke data

- donderdag 24 februari Carnaval op school

- vrijdag 25 februari Studiedag (leerlingen zijn vrij)

- maandag 28 februari start voorjaarsvakantie

- maandag 7 maart weer naar school

We wensen u mooie weken toe en de volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11

maart a.s.

Team BVM

Cor Diepstraten, directeur


