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Vrije dagen
Vrijdag 27 mei: vrijdag na Hemelvaart
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag
===================================================================

Nieuw
In deze BreulBerichten zomaar weer twee mooie nieuwe initiatieven: de stilteruimte en de
Huiskamer. Het eerste is een plek om even tot rust te komen en het tweede is een werkplek
tijdens tussenuren en na schooltijd.
In deze ‘na corona periode’ is het mooi te zien dat de school letterlijk weer in volle bloei staat.
Iets om echt blij van te worden.
Voor de examenkandidaten vordert het examen snel. Veel succes met de laatste examens.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
===================================================================

Gevraagd: hulp van brugklasleerlingen
Binnenkort start de avondvierdaagse in Zeist en op maandag 30 mei loopt deze over het terrein
van De Breul. Wij willen hier als school een feestje van maken! We hebben geregeld dat we alle
wandelaars een appel kunnen aanbieden en onze leerlingenband zal muziek maken.
We hebben alleen nog hulp nodig van leerlingen die die appels uit willen delen. Vind jij het leuk
om op maandag 30 mei a.s. mee te helpen aan dit feestje, stuur dan een berichtje naar mij
(s.griffioen@de-breul.nl) of zoek me op in kamer 161 en dan zet ik je op de lijst! We hebben je
hulp nodig van 18.00 uur tot ongeveer 19.00 uur.
Ook als je geen brugklasleerling bent, maar wel heel graag wilt helpen, mag je je uiteraard
aanmelden. Het aanmelden mag ook via de eigen coach. Ik hoop van jullie te horen!

Sanne Griffioen, docent
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===================================================================

Stilteruimte: nieuw op De Breul
Even jullie aandacht voor een nieuwtje! De Breul opent dit jaar een stilteruimte. Nu vraag je je
misschien af, wat is dat?
De stilteruimte is een ruimte voor een moment van rust, reflectie, mediatie of gebed. Iedereen
op school is welkom om gebruik te maken van deze ruimte. Ben je nieuwsgierig, spreekt
bovenstaande je aan of wil je meer weten, kom dan vrijdag 20 mei a.s. in de grote pauze
naar de collegezaal (030), dan vertellen we je meer over hoe je gebruik kunt maken van deze
ruimte.

Namens de werkgroep diversiteit, Amber van Soest en Sarah Seghier, docenten
===================================================================

Winnaars!
Vorige week hebben wij de leerlingen Noah, Chris,
Laurence en de begeleidende docenten Naziha Bahar en
Arnold Klinkert in het zonnetje gezet, omdat zij dit jaar de
landelijke award Jong Ondernemen 2022 wonnen met
Studiehub De Breul.
Omdat deze prijsuitreiking samenviel met de Efteling
hebben wij tijdens een 'winnaarslunch' met hen terug
gekeken op deze gedenkwaardige dag.
Wij zijn trots op deze kanjers!

Ferry Brokers, rector/bestuurder
===================================================================

Mavo middagen
Op 3 februari, 17 maart en 12 mei organiseerde de mavo drie inspiratiesessies van ieder 45
minuten.
Deze middagen hadden als doelstelling om actief te werken aan ons pedagogisch klimaat. We
gebruikten hierbij het boekje 'Orde houden' van René Kneyber als leidraad; alle mavo-docenten
kregen dit cadeau ter inspiratie.
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De eerste sessie was online en ging over de kwaliteiten van een mavo-leerling. De tweede ging
over passende interventies in de les.
Vorige week donderdag (12 mei) sloten we samen, met maar liefst 24 mavo-leerlingen, de serie
af. In kleine groepjes gingen docenten en leerlingen in gesprek. Samen formuleerden ze
krachtige tips voor de mavo-docenten van komend schooljaar. We sloten de middag af met een
peptalk van René Kneyber.
We kijken terug op drie hele inspirerende middagen.

Namens de mavo, Janneke ter Beek, docent
=================================================================

De Huiskamer: nieuw op De Breul
Deze week is er iets nieuws gestart op De Breul, namelijk de ‘Huiskamer’! Maar wat is hier
precies te doen?
Het doel van de Huiskamer is om de leerlingen op De Breul nog meer ondersteuning en
persoonlijke begeleiding te bieden. Door een lokaal te faciliteren waarin de docentassistenten
van verschillende secties aanwezig zijn, kunnen leerlingen voor verschillende vragen
langskomen en werken aan verschillende disciplines.
Elke dag is er minimaal één docent assistent aanwezig in lokaal/kamer 135 waar leerlingen op
eigen initiatief of op verzoek van een docent heen kunnen gaan.
Het doel van de Huiskamer is om een plek te creëren waar elke leerling kan aankloppen met
een hulpvraag. De kamer is bedoeld als laagdrempelige plek waar leerlingen langs kunnen
komen voor:
- Inhoudelijke vragen;
- Extra feedback;
- Hulp met overhoren;
- Hulp met het voorbereiden op toetsen;
- Extra oefen- en leertijd;
- Hulp bij het plannen van huiswerk.
De sfeer van de Huiskamer is informeel, persoonlijk, laagdrempelig en optimistisch. Het biedt
ruimte voor individuele en (kleine) groepsbegeleiding, persoonlijke gesprekken, maar het is ook
een ruimte die simpelweg een extra studieplek aanbiedt waar leerlingen rustig aan het werk
kunnen gaan om huiswerk af te maken. Hopelijk tot snel!
Namens alle docent assistenten,

Isa Sadowski, Thijs Manders en Esther Siekman

3

===================================================================
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Reminder: Gezocht ouders voor de MR
Voor de meivakantie stond in de Breulberichten al het bericht dat we een ouder zoeken voor in
de MR vanaf schooljaar 2022-2023. Helaas is er nog een ouder die de MR verlaat, dus voor
komend schooljaar zijn we op zoek naar twee ouders voor de oudergeleding. In het
onderstaande bericht vindt u algemene informatie en informatie over de verdere procedure.
De MR van De Breul heeft ongeveer 7 keer per jaar op vrijdagmiddag overleg met de
schoolleiding en heeft inspraak op het beleid van de school. Onderwerpen die aan bod komen
zijn onder andere het lesrooster, toetsbeleid, overgangsnormen, het vakantierooster en de
vernieuwbouw van de school. Onderwerpen die direct op u en de leerlingen impact hebben.
Procedure kandidaatstelling
Allereerst hopen we natuurlijk dat meerdere ouders zich kandidaat stellen voor de MR. Het
vervolg van de procedure is afhankelijk van het aantal ouders dat zich kandidaat stelt:
• Indien precies twee ouders zich kandidaat stellen, zijn er geen verkiezingen nodig en
treden de kandidaten toe tot de MR;
• Indien er zich drie of meer ouders kandidaat stellen, worden er verkiezingen gehouden.
Tijdpad
• Op donderdag 12 mei is de oproep tot kandidaatstelling;
• Op maandag 23 mei is de sluiting voor de kandidaatstelling;
• Indien er verkiezingen nodig zijn dan krijgen de kandidaten hier uiterlijk woensdag 25
mei bericht over;
• De start van de verkiezingen is op maandag 30 mei 8.00 uur;
• De sluiting van de verkiezingen is op dinsdag 7 juni om 22.00 uur;
• Op woensdag 8 juni worden de kandidaten over de uitslag geïnformeerd;
• Op vrijdagmiddag 1 juli is de laatste MR van dit jaar. Het zou fijn zijn als de nieuwe MRleden dan al kunnen aansluiten.
Procedure stemming
Graag ontvangen we een e-mail waarin u de kandidaatstelling voorziet van een (korte)
motivatietekst die eventueel gepubliceerd kan worden bij het digitale stemformulier. U kunt
zich kandidaat stellen door deze motivatie te mailen naar Karlijn Smits (k.smits@de-breul.nl ) en
Michel Schilders (m.schilders@xs4all.nl ).
Tussen maandag 30 mei en dinsdag 7 juni kunnen ouders hun stem uitbrengen via een
digitaal ‘stembiljet’. Alle ouders zijn stemgerechtigd en kunnen één stem uitbrengen, ongeacht
het aantal kinderen op De Breul.
Wilt u meer weten over het ouder-lidmaatschap binnen de MR? Mail met ouder Michel Schilders
m.schilders@xs4all.nl of bel 06-186 350 61.
We zien uw kandidaatstelling graag tegemoet!

Namens de gehele MR, Michel Schilders (ouder) en Karlijn Smits (docent)
===================================================================
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JMZ?
Kinderen of jongeren die opgroeien met ziekte en zorg thuis: als één van hun gezinsleden
langdurig ziek is, een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische problemen of een
verslaving heeft, dan zijn zij jonge mantelzorger. Oók wanneer zij niet direct aanwijsbare zorgof extra huishoudelijke taken hebben. Zorgen kan ook inhouden: zorgen maken over het
gezinslid, altijd rekening houden met… en aanpassen.
Wie komen er in aanmerking voor de JMZ-Gift: kinderen/jongeren die …
• Wonen in de gemeente Zeist;
• Mantelzorger zijn voor hun broer/zus of vader/moeder/verzorger (bij twijfel of iemand
een jonge mantelzorger is, kijk even op onze website: www.mantelzorgzeist.nl bij ‘Jong
en mantelzorg’);
• In 2022 onder de 18 jaar zijn (geboren ná 31-12-2003).
JMZ kunnen aangemeld worden via deze link
De JMZ-Gift ophalen
Op woensdag 1 juni 2022 in ‘de Week van de Jonge Mantelzorger’ kunnen JMZ uit de gemeente
Zeist hun JMZ – Gift ophalen. Deze bon, t.w.v. ongeveer 30 euro kan besteed worden bij
verschillende winkels, of activiteiten, zoals naar de film gaan of karten.
Programma 1 juni
JMZ die zich hebben aangemeld voor hun JMZ-Gift komen op 1 juni naar de inloop. Hier zijn
leuke workshops te doen en er is wat lekkers te eten en te drinken. Zij ontvangen hier hun JMZGift nadat ze een korte vragenlijst hebben ingevuld.
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Inloop van 13.30 – 16.30 uur, leeftijd 6 - 12 jaar
Inloop van 17.00 – 20.30 uur, leeftijd 13 - 18 jaar
JMZ die zijn aangemeld ontvangen alle nodige informatie, o.a. over de locatie. We brengen dit
niet naar buiten in de PR, om te voorkomen dat er meerdere kinderen/jongeren komen die zich
niet hebben aangemeld.
Als er vragen zijn, stel ze gerust! info@mantelzorgzeist.nl

Team Steunpunt Mantelzorg
===================================================================

Reminder: Update corona_Geen jassen meer in de klas
Vanaf maandag 16 mei zullen wij nog een coronamaatregel terugdraaien. Vanaf die dag gaan
de jassen weer in de kluis en mogen ze niet meer in de klas.
De temperatuur is behaaglijk en het is fijn om dan weer zonder jas door het gebouw te gaan.
Natuurlijk wordt er nog wel geventileerd, is er een minder warme dag, trek dan een trui aan.

Ferry Brokers, rector/bestuurder
===================================================================

Volgende BreulBerichten
De volgende BreulBerichten voor ouders en leerlingen is op donderdag 2 juni 2022.
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