NIEUWSBRIEF
JANUARI 2019

Het team wenst u fijne kerstdagen en een fantastisch
2019
In deze tijd staan we vaak even stil en kijken we vooruit.
Stilstaan bij al het mooie en goede wat 2018 ons gebracht heeft.
Het werken met Jeelo projecten, waarbij we zo vaak uw hulp gevraagd hebben.
De kind-oudergesprekken over de ontwikkeling van uw kind.
De vieringen samen, met zoveel plezier en inzet om het voor de kinderen bijzonder te
maken.
Maar ook het verdriet om het afscheid van onze oudleerling Benthe.
We kijken ook vooruit naar 2019, een nieuw jaar met nieuwe kansen en
mogelijkheden.
We weten niet wat het nieuwe jaar brengt.
We weten wel dat we, vol vertrouwen, met u het jaar ingaan, om er samen iets moois
van te maken.
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Januari
kerstvakantie

Jarig
Linn uit groep 7

Rianne uit groep 5-6b
Nieuwjaarstoost
Groep 7-8 Rijksmuseum
luizencontrole

Jasmijn uit groep 5-6a
Liam uit groep 8

CITO weken
Teun uit groep 2-3
Fabian uit groep 1-2

Marieke uit groep 7
OR 20.00 uur
luizencontrole

Pit uit groep 5-6b
Anne-Sophie uit groep 2-3

Niels uit groep 5-6b
Yanat uit groep 5-6a

Belangrijke data in februari
1 februari krachtgroep
8 februari viering groep 2-3

11 februari MR 19.30 uur
19-20-21 kind-oudergesprekken

Jeelo
Met een echte markt is het Jeelo-project
Omgaan met geld afgesloten.
Groep 7 en 8 hebben een kerstmarkt
gehouden voor het goede doel. Ze
hebben gebakken, geknutseld en lege
flessen opgehaald. Om materiaal te
kopen hebben ze geld geleend en
ondertussen ook weer terugbetaald. Een
goede manier om met geld te leren
omgaan. De opbrengst is €670,- De helft
van de opbrengst €335,- is voor KIKA. De
andere helft wordt bewaard en besteed
aan een activiteit in groep 8 tijdens de
laatste schoolweken.

Vervanging
De fusie met SKIPOS gaat op 1 januari 2019 in. Als Cadans Primair gaan we samen verder. Een mooie
stap waar we als team positief in staan. De kansen die het biedt om van en met elkaar te leren vinden
we een mooie ontwikkeling.
In dit nieuwsbericht leggen we u uit wat de fusie betekent voor de vervangingen en waarom dit, met
ingang van 1 januari, anders geregeld wordt.
SKIPOS Is één van de stichtingen die aangesloten is bij de Dommelgroep.
De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging bestaande uit vijf schoolbesturen. Deze groep heeft
een eigen vervangerspool, genaamd VIP (very important persons).
Bij de VIP zijn zo'n 30 leerkrachten als vervanger werkzaam; zowel parttime als fulltime. Deze
vervangers hebben een vast dienstverband bij de Dommelgroep en kunnen op alle scholen van de
Dommelgroep ingezet worden. Gemakshalve worden zij "poolers" genoemd. SKIPOS maakte al
gebruik van deze vervangerspool en de service is er nu ook voor ons.
Vanaf 1 januari maakt Cadans Primair dus gebruik van de vervangerspool van de Dommelgroep.
Deze vervangers hebben een vaste aanstelling. Zij worden als eerste ingezet op het moment dat er
vervanging nodig is onze scholen.
Het kan hierdoor gebeuren dat uw kind les krijgt van een onbekende leerkracht. De Dommelgroep
staat garant voor de hoge kwaliteit van hun leerkrachten. Het zijn leerkrachten die beschikken over
goede didactische en pedagogische vaardigheden. Ze verstaan hun vak, zijn ‘eigenaar’ van hun eigen
werk en staan met plezier klaar om ingezet te worden in verschillende groepen en op verschillende
scholen. Ook op onze school hebben we de afgelopen maanden al vervangers uit de VIP mogen
inzetten. De ervaringen zijn positief. We informeren u via de mail als er een vervanger voor de groep
staat.

Kinderpostzegels
Een resultaat om trots op te zijn.
Groep 7 heeft €3.336,30 opgehaald.
Wat hebben jullie goed je best gedaan groep 7.
De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om kinderen die extra
steun nodig hebben te helpen. Ze zetten zich onder andere in voor
kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen om wat voor reden
dan ook. Daarnaast maken zij zich hard voor kinderen die niet naar
school kunnen en moeten werken of kinderen die niet goed mee
kunnen komen op school. Ook steunen zij kinderen die al heel vroeg
nare dingen hebben meegemaakt (misbruik,
mishandeling). Kinderpostzegels gaat uit van de kracht van elk kind.

Schoolbezoek wethouder onderwijs Adrienne Verschuren
Op donderdag 13 december is
Adrienne Verschuren in alle groepen
op bezoek geweest. Ze heeft gezien
hoe de kinderen met het project
Omgaan met geld werken. In iedere
groep waren er een paar kinderen die
haar vertelden wat ze geleerd
hebben en hoe het project eruit ziet.

Verkeersbrigadiers
Misschien heeft u goede voornemens voor 2019, misschien ook
niet. We willen u toch vragen om te overwegen of u zich op wilt
geven als brigadier. Voor het nieuwe schooljaar hebben we nieuwe
ouderbrigadiers nodig. Veel ouders die nu brigadieren hebben
kinderen in groep 7 en 8. Dit houdt in dat ze, op het einde van dit
schooljaar, stoppen. Een veilige weg van huis naar school vinden wij
belangrijk. Daarom doen we een beroep op u. Heeft u tijd om een
keer per week voor of na schooltijd te brigadieren? Voor meer
informatie en vragen (bv over het wisselen van tijden als u
onregelmatig werkt) kunt u terecht bij Patricia de Moet,
p.demoet@home.nl

De brigadierouders zien heel
veel kinderen zonder licht
rijden. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties. Zeker in
deze donkere tijden.
Zorgt u voor goede
verlichting?

TERUGBLIK

De kerstmusical van groep 6. We hebben met veel plezier gekeken.

NIEUWS UIT DE OMGEVING
PEP is het Essche initiatief waarin bewoners samen werken aan een toekomstplan. Waar staan we en
waar willen we naartoe?
Kinderen zijn, naast ouderen, de meest kwetsbare groep bewoners en aangewezen op vooral
voorzieningen in en om Esch zelf.
Denk aan het in stand houden van een basisschool met aangrenzende voorzieningen zoals
kinderopvang. Sportverenigingen, muziekles/opleiding vanuit de fanfare, woningbouw (ook voor
starters) en speelvoorzieningen zijn belangrijk om onze kinderen een complete basis vanuit Esch aan
te bieden.
Hiermee willen we ook vergrijzing van het dorp voorkomen en alleen dán blijft de sociale samenhang
van Esch behouden.
Waarschijnlijk geen nieuwe zorgen, maar wel dingen waarvoor we samen moeten blijven zorgdragen.
Zeker wanneer we straks een klein deel van de grote gemeente Boxtel worden.
Er zijn inmiddels Esschenaren die zich hiervoor sterk willen maken. Helaas missen we onder al die
enthousiastelingen écht de vertegenwoordiging van inwoners onder 35-40 jaar.
En daarmee ook de vertegenwoordiging van kinderen en opgroeiende jongeren.
In het belang van ons en onze kinderen is het dus nodig dat we zelf mede verantwoordelijkheid
nemen voor ons welzijn en de woonomgeving.
Op 23 januari is de bijeenkomst in de Es waarbij je nog kunt AANHAKEN om actief mee te denken in
een van de werkgroepen van PEP.
Ook jouw invalshoek is belangrijk om te delen en een ‘plan in balans’ te krijgen.
Gaat het kriebelen?...In de flyer van PEP kun je meer lezen! (Flyer zit ook in de bijlage)

Kerstviering voor kinderen in de Willibrorduskerk
Een berichtje voor alle kinderen uit Esch!
Over een paar dagen is het weer zover:
Kerstmis! Vieren jullie dit mee?
Op kerstavond (maandag) 24 december om
17.00 uur nodigen we jullie graag uit in de
kerk in Esch!
Het kerstverhaal over de geboorte van Jezus
in de stal zal voorgelezen worden en we
willen samen met de kinderen liedjes zingen
die o.a. geleerd zijn op school.
Extra leuk zou het zijn als jullie verkleed
komen als bijvoorbeeld engel, koning, Maria
of Jozef! De viering zal ongeveer 30 minuten
duren.
We zien jou en je vader of moeder (opa en oma) graag bij de kerstviering in de kerk!

Gezinsviering
Op zaterdag 22 december om 19:00 uur is er weer een Gezinsviering in de Sint Willibrorduskerk in
Esch. In deze Gezinsviering is speciale aandacht voor de communicanten uit Esch. Zij gaan zich
voorstellen.
Vind jij het leuk om mee te zingen in het kinderkoor? Geef je dan op via:

kinderkoor@heilighartparochie.nl
Op Kerstavond, maandag 24 december, zijn er in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel 2 Vieringen speciaal
voor kinderen:
- om 16:00 uur een Peuterkleuterviering:
Een viering zonder Eucharistie, speciaal voor de jongste kinderen. Met het Kerstverhaal in woord én
beeld, kerstliederen samen met het kinderkoor en gebedjes.
- om 19:00 uur een Gezinsviering:
Een Viering met Eucharistie, speciaal gericht op kinderen van de basisschool en ouder. In plaats van de
vaste lezingen wordt het Kerstverhaal uitgespeeld door en voor kinderen. De Praise band Upside Down
zorgt voor mooie, sfeervolle kerstliederen in deze Viering.
Werkgroep Gezinsviering nodigt alle kinderen uit om verkleed als personage uit de kerststal naar de
kerk te komen.
Van harte welkom allemaal!!
Voor meer Vieringen op Kerstavond en de Kerstdagen en voor kerststalbezoek in de kerken:
op de parochiewebsite vindt u een compleet overzicht www.heilighartparochie.nl
Namens de parochie wensen wij u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuw Jaar!

3-Koningen en SamenLoop voor Hoop
3 Koningen die geschenken brengen; een mooie gelegenheid om iets voor elkaar te betekenen.
Koningen die geld ophalen voor SamenLoop voor Hoop, met als doel: samen het leven vieren, mensen
verbinden, aandacht voor gezond leven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF
Kankerbestrijding.

Op zondag 6 januari kun je natuurlijk verkleed als Koning om 10.30 uur een busje komen ophalen bij
de sacristie naast de kerk (kleine deur), je mag dan meteen op de foto.
Deze middag om 4 uur moet je het busje weer inleveren in de grote Kerk en is er zeker een verrassing
voor de Koningen. Hopelijk zien we veel Koningen in Esch door de straten lopen en kunnen we een
echt mooi "geschenk" overhandigen.
Namens de contactgroep H. Hart parochie Esch
ritavanschijndel@hotmail.com

