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Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Welkom in ons Kindcentrum
Er zijn weer twee nieuwe leerlingen bij de basisschool gestart.
Namelijk: Tess en Lieke!!
We wensen hen én hun ouders een fijne tijd toe bij Kindcentrum Crijns
Society en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Vanuit het Kindcentrum algemeen
Geachte lezers,
Hierbij versturen we onze maandelijkse nieuwsbrief vanuit het Kindcentrum. Deze keer o.a. aandacht voor het
nieuwe koersplan van Eenbes, verkeer, de voorleesdagen en een aantal ingezonden stukken.
Zoals u weet hebben ook onze organisaties veel last van het tekort op de arbeidsmarkt. We doen met zijn allen
ons uiterste best om dit niet ten koste te laten gaan van de ontwikkeling van de kinderen.
Zo is bij de basisschool bijvoorbeeld de leerkracht van groep 8 (tijdelijk) uitgevallen. Vanuit onze vaste
vervangerspool van Eenbes is er geen vervanging beschikbaar. Het enige wat ze konden bieden was misschien
een onderwijsassistent voor twee dagen na de carnavalsvakantie.
Gelukkig hebben we het intern op kunnen lossen en staat het nu voor langere tijd vast hoe we het gaan invullen.
Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Om dit goed te regelen zetten we allemaal een stapje extra.
Gisteren en vandaag staakt een groot gedeelte van de basisscholen. Wij staken deze
keer niet om een hoger salaris, maar om structureel meer geld voor het onderwijs
om de problemen aan te gaan en de kwaliteit van onderwijs te kunnen behouden.
Natuurlijk snappen we dat dit voor de ouders super lastig is. Hopelijk steunen jullie
we elkaar in deze tijden wel, voor de toekomst van onze kinderen.
Uiteraard zetten wij voor de kinderen graag het stapje extra en maandag gaan we
weer vol energie aan de slag met ons mooie vak!
Met vriendelijke groet,
Thijs van Moorsel, meerscholendirecteur
Eenbes basisschool de Crijnsschool
Onderdeel van Kindcentrum Crijns Society

Ine Dielissen, vestigingsmanager
Kids Society Erica, locatie Heikampen
Onderdeel van Kindcentrum Crijns Society

Vanuit de basisschool

Leren met Passie!
Ook binnen het bestuur van De Eenbes zijn we samen met de andere scholen in ontwikkeling. In 18 maanden is
er gewerkt aan een visie voor de komende vier jaren. Deze nieuwe koers loopt naast de ontwikkelingen die wij
als school hebben ingezet. Mooi om te zien dat de bovenschoolse visie naadloos aansluit op die van de school.
Dan zijn we dus goed bezig en dat zorgt dat je blijft leren met passie!

In het filmpje wat is toegevoegd als je op de afbeelding klikt, kun je zien wat
de belangrijkste highlights zijn van de Eenbes koers.

Verkeer
Deze keer aandacht voor de verkeersituatie rondom het Kindcentrum en wederom parkeercontrole in de wijk.
Verkeersituatie rondom het kindcentrum
Deze week heeft de gemeente een tekening gepresenteerd met daarin de aanpassingen die gedaan zouden
kunnen worden wat betreft de verkeersituatie rondom het Kindcentrum. Daarin stonden o.a. markeringen op
de weg en een drempel voor de ingang. Ook kijken we naar aanpassingen voor de toegang naar de
fietsenstalling. Het is nog niet duidelijk wanneer het gerealiseerd kan worden, maar we zijn weer een stapje
verder.
Nieuwe parkeercontrole
In de week van 10 februari zullen wij weer twee dagen gaan meekijken of er in de daarvoor
bedoelde parkeervakken geparkeerd wordt. Aangezien het die week ook Valentijnsdag is,
zullen wij in dit thema op een ludieke wijze beoordelingen uitschrijven.

OR
We missen nog een aantal schoolhesjes van de Crijnsschool. Liggen er misschien nog bij u thuis? Zou u thuis
kunnen kijken en ze eventueel mee naar school kunnen geven? Bij voorbaat dank!

MR
Notulen van december 2019.
Op 10 december 2019 kwam de MR bijeen.
We spraken deze vergadering o.a. over de volgende zaken:


Het plan passend onderwijs van de Eenbes.



De kwaliteitscylcus en de wijze waarop de MR hierover geïnformeerd blijft.



De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).



Een meeloopdag voor de ouders van de MR.


En op initiatief van ons nieuwe MR-lid Leander hielden we een brainstorm over
zaken die we als MR belangrijk vinden om met de directeur te bespreken het komend jaar.
Mocht u vragen hebben of ons ergens van op de hoogte willen stellen, laat het ons weten via
mrcrijns@eenbes.nl

Vanuit de kinderopvang

Voorleesdagen bij Kids Society Erica
Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de nationale voorleesdagen en wij willen hier graag aandacht aan
besteden.
De aftrap hiervan was vorige week woensdag met een gezellig voorleesontbijt. Het boek ‘mopperend’ staat dit
jaar centraal en is tijdens het ontbijt voorgelezen.
Wij vinden het erg leuk om samen met de kinderen nieuwe verhalen te ontdekken en daarom wordt er ook elke
dag voorgelezen.

Donderdag 23 januari kwamen er acht kinderen vanuit de Crijnsschool om bij ons voor te lezen. Dit was een
feest voor groot en klein.

Vanuit de peuterspeelzaal

Het ontbijt in de peuterspeelzaal

Ingezonden
Nominatie stichting Meedoen Nuenen
Jaarlijks organiseert het ING Nederland fonds de campagne ‘Help Nederland
vooruit’. Tijdens deze campagne maken lokale initiatieven kans op een donatie
van het ING Nederland fonds. Ook stichting Meedoen Nuenen is genomineerd en
mag deelnemen aan de stemronde! Tijdens deze stemronde wordt de hoogte van de donatie bepaald.
Van 22 januari (13.00u) tot en met 12 februari 2020 (00.00u) kan heel Nederland stemmen op één van de
geselecteerde initiatieven in onze regio via een speciale stempagina. Hoe meer stemmen, hoe hoger de donatie.
Wij hopen natuurlijk dat jullie op stichting Meedoen Nuenen stemmen! We hebben minimaal 50 stemmen
nodig om in aanmerking te komen voor een geldbedrag van € 1.000,-. Behalen we in onze regio de meeste
stemmen, dan winnen we zelfs € 5.000,-. Met jullie hulp moet dit zeker gaan lukken!
Stemmen doe je via de stempagina www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichting-meedoen-nuenen. Vul
vervolgens op de pagina van onze stichting je naam en emailadres in. Per e-mailadres kan één stem worden
uitgebracht. Mocht je meerdere e-mailadressen hebben, dan kun je voor elk adres een stem uitbrengen.
Natuurlijk vinden we het ook fijn als je familie, vrienden, buren, kennissen en collega’s uitnodigt om op ons te
stemmen.
Stemmen kan op de computer, via mobiele telefoon en op tablet.
Let op: als je gestemd hebt, dien je je stem nog te bevestigen in de e-mail die je krijgt nadat je op de stempagina
hebt gestemd.
Op 21 maart maakt ING de uitslag van de stemronde bekend. Hoe mooi zou het zijn als we binnen onze regio de
meeste stemmen behalen! Helpen jullie mee?
Stichting Meedoen Nuenen
http://meedoennuenen.nl

Vanuit de LEV-Groep
Beste ouders,
De komende maanden starten er diverse trainingen voor de inwoners van gemeente Nuenen, Son en
Breugel.
Hieronder vindt u 2 overzichten:
1 overzicht met het (voornamelijk gratis) trainingsaanbod voor volwassenen en
1 overzicht met het gratis trainingsaanbod voor kinderen en jongeren.
Meer informatie over de trainingen vindt u op de website: www.lerenmetlev.nl

Leren met LEV

Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op persoonlijk of profession
vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht.
www.lerenmetlev.nl

(kies voor: Inwoners), hier staan ook de contactgegevens van de trainers vermeld. Voor meer inhoudelijke
informatie kunt u altijd contact met de trainers opnemen.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Voogd
Secretaresse LEVgroep
Leren met LEV

Programma Jeugdcarnaval 2020

Beste kinderen en ouders,
We willen jullie via deze weg informeren over de Jeugdcarnaval die in Nuenen voor de kinderen wordt
georganiseerd. Lees onderstaande informatie goed door a.u.b., hierin vinden jullie de juiste tijden en ‘regels’ die
voor deze middagen belangrijk zijn. Voor meer informatie zie de website, facebook of de carnavalskrant D’n
Dwersklippel
ZATERDAG 22 februari 2020
Carnavalsmiddag groep 3 t/m 5 12.00-14.00 uur
ZATERDAG 22 februari 2020
Carnavalsmiddag groep 6 t/m 8 15.00-17.00 uur

ZONDAG 23 februari 2020
De optocht
Op zondag gaat zoals traditie de Nuenense optocht van start. De jeugd speelt hierbij natuurlijk een belangrijke
rol aangezien zij voor de prinsenwagen van Prinsessen Suus en Suus en hofdames Silke en Marly lopen. De jeugd
geeft net dat extra mooie tintje aan deze prachtige optocht. Thema:
MET 4 MEER PLEZIER! DAS PAS CARNAVAL.
Als jeugdige deelnemers zich willen inschrijven om mee te lopen met de optocht dan kan dit via:
www.dwersklippels.nl. Na de optocht wordt het een groot feest in de Tienertent waar tevens ook de
prijsuitreiking zal worden gehouden. De optocht start om 13.30 uur en eindigt in de Tienertent rond 16.30 uur.
MAANDAG 24 februari 2020
Kindermiddag groep 1 t/m 3 12.00-14.00 uur
MAANDAG 24 februari 2020
Carnavalsmiddag groep 4 t/m 8 15.30-17.30 uur
DINSDAG 25 februari 2020
De BBBB (Bovenste Beste Bingo Brunch)
Gedurende de hele carnaval zijn op alle dagen BBBB-kaarten te verkrijgen. Deze kan je bemachtigen door mee
te doen aan een activiteit als een act op een van de middagen van groep 4 t/m 8 of mee te lopen met de
optocht (individueel of met kleine groep). Met deze BBBB-kaart krijg jij toegang tot de Bovenste Beste Bingo
Brunch samen met een vriend(in)! Hier zal gegeten worden alsof we net kampioen zijn geworden en
ondertussen wordt er ook nog leuk gebingood. Dit verrukkelijke feest start om 11.11 uur en eindigt rond 13.00
uur.

Consumpties
Iedere middag krijgen alle kinderen bij binnenkomst een welbekende roze Neuro. Deze roze Neuro`s kunnen
worden gespendeerd aan iets fris of wat lekkers. Ieder kind krijgt deze 1 per middag en er is mogelijk om nog

meerdere Neuro`s bij te halen (dit geldt overigens niet voor kinderen van de groepen 1, 2 en 3). Neuro`s zijn te
koop voor maar €1,- en zijn alleen te gebruiken op onze kindermiddagen.
Belangrijk
Beste ouders, breng (of stuur) uw kinderen niet te vroeg, want zij zullen pas binnen mogen op aangegeven
tijden. Ouders zijn ook niet toegestaan op onze middagen door het grote aantal kinderen. Er zal voldoende
begeleiding zijn zoals voorgaande jaren.
Het is natuurlijk het leukst als iedereen verkleed komt! Desalniettemin behoren serpentinespray en spuitbusjes
(lak, verf, etc.) niet tot het kostuum en zijn daarom ook niet toegestaan! Er zal veel gezelschap zijn van
geüniformeerde kinderen en die willen hun pakjes natuurlijk schoonhouden!
Alleen de kinderen uit de groepen 7 en 8 mogen van ons eerder en zelfstandig onze middag verlaten, voor de
andere kinderen is vroegtijdig de activiteiten niet toegestaan zonder begeleiding van een ouder.
Het verzoek aan de ouders van groep 1, 2 en 3 is om hun kinderen te voorzien van het telefoonnummer van de
ouders (dit kan door bijvoorbeeld een sticker of nummer op te schrijven), hierdoor kunnen wij bij eventuele
calamiteiten contact met u opnemen.
Kaartjes
De week vóór de carnaval geven we op school de kaartjes voor de middagen af. Het zou fijn zijn als jullie die
naar de middag meenemen. Mocht je nu toch geen kaartje hebben maar je wilt er wel graag bij zijn, ook dan
ben je natuurlijk van harte welkom!
We hopen dit jaar weer met veel kinderen een mooi carnavalsfeestje te vieren!
Alaaf! Werkgroep Jeugdcarnaval C.V. de Dwèrsklippels

