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2 pinksterdag
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Inloop*; Leerlingenraad*

Schoolfotograaf (verzet naar 22 juni)
Schoolreisje groep 1 t/m 7*

Informatieavond nieuwe ouders groep 1/2*
MR-vergadering

Goede doelen actie*

Schoolfotograaf
Nieuwsbrief
Rapport; Spelletjesmoment groep 1/2*

Ouderavond groep 1 t/m 7 (digitaal)
Leerlingenraad

* Deze activiteiten worden afgelast i.v.m. de Corona maatregelen.
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Julie
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NAAM
Tijs
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5
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Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Mededelingen
OPENEN VAN DE SCHOOL VANAF 8 JUNI
Vorige week is bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen. Tijdens de
persconferentie zijn er al verschillende richtlijnen genoemd. De PO raad zorgt voor een protocol met daarin de
richtlijnen waaraan scholen zich moeten houden. Ze hadden gehoopt het protocol op woensdag 27 mei af te
hebben. Inmiddels hebben ze bekend gemaakt dat ze deze datum niet gaan halen. Helaas kunnen wij als school
nog geen definitieve plannen maken, tot dit protocol klaar is. Dat betekent dat u met geluk eind deze week en
anders volgende week hoort hoe wij vanaf 8 juni alles gaan regelen.
TOESTEMMINGSFORMULIER
U bent van ons gewend dat u in het begin van ieder schooljaar een verzoek krijgt om het toestemmingsformulier
in te vullen. Hierin geeft u aan welke gegevens wij mogen delen en waar we foto’s wel of niet voor mogen
gebruiken. Aangezien er nogal wat tijd overheen gaat voordat alle formulieren ingevuld en verwerkt zijn, start
klasbord in de basisschoolapp vaak pas na enkele weken op. Dat is zonde! Juist in de eerste week willen we met u
delen hoe het op school gaat. Daar hebben we wat op gevonden. We willen u dit jaar vragen om het
toestemmingsformulier voor komend schooljaar vóór de zomervakantie in te vullen. Klik hier om naar het
toestemmingsformulier te gaan.

EVALUATIE SCHOOLJAAR
Het schooljaar 2019-2020 loopt ten einde. Een goed moment om even terug te kijken. Door deze enquête in te
vullen speelt u een actieve rol bij het welbevinden, de resultaten en het ontwikkelingsproces van uw kind. Het
eerste deel van de enquête gaat over uw kind(eren). We willen u vragen bij dit deel voornamelijk uit te gaan van
de tijd voor de coronacrisis. In het tweede deel vragen we uw mening over zaken die de hele school aangaan. Zo
staat er bijvoorbeeld een vraag het groepsoverstijgend werken, de tussenschoolse opvang en het eventueel
aanpassen van de schooltijden. Wilt u zo vriendelijk zijn de evaluatie uiterlijk vrijdag 19 juni in te vullen.

RAPPORT
Op vrijdag 26 juni ontvangen alle kinderen het tweede rapport van dit schooljaar. Het rapport kan er wellicht iets
anders uit zien omdat enkele toetsen niet of thuis zijn afgenomen. De leerkrachten zullen het rapport zo goed en
volledig mogelijk proberen te vullen. We voegen altijd de sociaal-emotionele vragenlijst van ZIEN toe, deze
periode is deze lijst niet ingevuld en zal deze niet aan het rapport worden toegevoegd.
METHODE TOETSEN EN CITO TOETSEN
De methode toetsen worden vanaf nu weer opgepakt en geven ons een goed beeld van wat de kinderen tijdens
het thuisonderwijs wel of niet hebben opgepikt. Wij gebruiken deze gegevens om ons onderwijs hierop aan te
passen en zullen langer stil te staan bij onderwerpen die nog extra aandacht vragen.
In juni nemen wij op school altijd de landelijke CITO toetsen af in de groepen 3 t/m 7.
We hebben met elkaar besproken dat we dit jaar liever de onderwijstijd willen besteden aan lesgeven en niet aan
het afnemen van CITO toetsen. We zijn van mening dat we de uitslag van de CITO toetsen niet nodig hebben om
de beginsituatie van de leerlingen goed in beeld te brengen. Daarom zullen we deze toetsen in principe niet
afnemen. We maken een uitzondering voor de leestoetsen in groep 3 en 4. Ook de kinderen met taalleesproblemen en mogelijke kenmerken van dyslexie maken we een uitzondering. Bij deze kinderen nemen we de
lees- en spelling toetsen wel af.
Als er ouders zijn die het belangrijk vinden dat de CITO toetsen Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend lezen
en/of de Technisch lezen toetsen (DMT/AVI) wel worden afgenomen dan maken we hiervoor een
uitzondering. Hierover kunt u in gesprek met de leerkracht van uw kind.
STUDIEDAG
Op dinsdag 2 juni stond er een studiedag gepland. Wij werken op dit moment met een rooster waarbij we op
maandag en dinsdag dezelfde lessen aan beide groepen geven. Maandag 1 juni valt natuurlijk uit i.v.m.
Pinksteren. Om het lesaanbod voor beide groepen gelijk te houden lijkt het ons het beste om de studiedag
gewoon door te laten gaan. Agendapunten voor deze dag zijn het afronden van het schooljaar en voorbereiden
op komend schooljaar. We begrijpen dat dit lastig is in verband met de opvang. Voor kinderen van ouders die in
de vitale beroepen werken, zullen we deze dag wel noodopvang verzorgen.
SCHOOLFOTOGRAAF
Eigenlijk stond de schoolfotograaf op 8 juni gepland. Aangezien dit de dag is dat de scholen volledig open gaan,
leek ons dit niet handig. We hebben er daarom voor gekozen om de schoolfotograaf naar 22 juni te verzetten. Er
worden individuele foto’s en broertjes/zusjes foto’s gemaakt. De groepsfoto zal niet gemaakt worden. Er wordt
een alternatief aangeboden, in de vorm van een koppenkaart. Hierbij worden de individuele foto’s bij elkaar gezet
op één foto.
GROEP 8
De musical mag dit jaar niet opgevoerd worden in de aula in het bijzijn van ouders. We hebben besloten dat we
de musical dit jaar gaan filmen. De kinderen van groep 8 zijn al flink aan het oefenen.
Samen met de leerlingen van groep 8 gaan we kijken hoe we de laatste week van dit schooljaar, met in
achtneming van alle regels, toch feestelijk kunnen afsluiten. Hierover ontvangen de ouders van groep 8 bericht.
BEDANK-UURTJE
Het is nog niet duidelijk of het bedank-uurtje voor de ouders op vrijdag 3 juli door kan gaan, hierover ontvangen
jullie later bericht.

EVEN VOORSTELLEN

ESTER BEERNINK
Graag wil ik mij middels dit kleine stukje even voorstellen aan jullie. Mijn naam is
Ester Beernink en zal komend schooljaar groep 1/2a draaien samen met Rosie
Pennings. Ik zal werkzaam zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Het is mogelijk
dat er nog mensen zijn die mij kennen. Ik heb namelijk in 2016/2017 een jaar op de
Dirk Hezius gewerkt. Ik ben dus geen onbekende voor de school. Momenteel ben ik
nog werkzaam op de Kindcentrum De Parel, hier heb ik aan verschillende groepen les
gegeven waaronder ook kleuters. Nu geef ik les aan groep 4/5. Ik ben sinds 2013
werkzaam in het onderwijs, daarvoor heb ik vooral gewerkt als freelance illustrator.
Mijn creativiteit komt goed van pas bij het werken met kinderen. Ik kan afspraken,
regels en taakjes makkelijk visueel maken voor hen.
Naast leerkracht ben ik ook moeder van mijn zoon Sam (18 jaar) en dochter Lotte (15 jaar). Ik woon in Eindhoven
samen met mijn man en kinderen. In mijn vrije tijd teken, lees en tuinier ik graag. Ook vind ik het erg fijn om te
wandelen. Daarnaast vind ik het gezellig om met vrienden en familie leuke dingen te doen, zoals lang tafelen,
bioscoopje pikken en winkelen.
Het werken met kinderen brengt mij veel plezier. Elke dag geniet ik van de kleine of grote ontwikkelingen die er in
de groep of bij het kind plaatsvinden. Ik vind het fijn om kinderen wat te leren, maar daarnaast leer ik zelf nog
élke dag iets bij. Ik vind het belangrijk dat er een veilige sfeer is in de klas. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en
zich fijn voelen, alleen dan kun je jezelf ontwikkelen. Ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten en moet de
mogelijkheid krijgen om die zo optimaal mogelijk te benutten. Ik krijg veel energie van de kinderen en vind het
fantastisch om kinderen uit te dagen om iets te willen leren en zo het beste uit zichzelf te laten halen!
Ik zie jullie graag volgend schooljaar. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
En weet dat mijn deur altijd open staat voor vragen.

ROSIE PENNINGS
Graag stel ik mij via deze weg voor. Mijn naam is Rosie Pennings. De titel ‘juf’ mag ik sinds
2010 voor mijn naam zetten. Vanaf deze tijd ben ik op verschillende scholen werkzaam
geweest. Ik vind een veilige en prettige sfeer in de klas belangrijk. Alles wat je aandacht
geeft groeit. Dit geldt zowel voor de positieve als de negatieve dingen. Ik richt mij graag
op de positieve kanten van de kinderen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.
Komend schooljaar ga ik hier op de Dirk Hezius aan de slag in groep 1/2. Ik waardeer bij
kleuters hun openheid, spontaniteit, leergierigheid, creativiteit, eerlijkheid, directheid,
rijke fantasie…moet ik nog even doorgaan? Met kleuters is het elke dag anders en dat
houdt het onderwijs afwisselend en daardoor gaat het ook nooit vervelen.

Nieuws vanuit
MR
Afgelopen tijd heeft de MR met school meegedacht over de opdracht om de lessen weer gedeeltelijk op school te
kunnen geven. We hebben input gevraagd en gekregen van de OV en voor ons gevoel lag er in korte tijd een plan
op tafel waar over het algemeen positief op werd gereageerd: fijn!
Daarnaast wordt er gewerkt aan het schoolplan voor de komende 4 schooljaren. Vanuit Eenbes zijn er kaders,
daarbinnen kan school zelf bepalen aan welke speerpunten gewerkt gaat worden. Voor de MR is dit een kans om
invloed te hebben op welke richting Dirk Hezius hierin kiest, dus we pakken hierin graag een actieve rol. Het
eerste concept wordt binnenkort besproken, volgende keer meer nieuws hierover.

SOCIAAL TEAM
Beste ouders,
In verband met het Coronavirus kan het inloopspreekuur van woensdag 3 juni niet op school plaatsvinden. Wel is
het mogelijk om telefonisch met mij contact op te nemen. Dit kan op 3 juni, maar het mag ook op een ander
moment als dat voor u beter uitkomt. Mijn contactgegevens vindt u onderaan dit bericht.
Heeft u een vraag over het opgroeien/opvoeden van uw kind, schroom dan niet om contact op te nemen met het
Sociaal Team. Wij denken graag met u mee.
Met vriendelijke groet,
Maudy Verheijen | Jeugd- en gezinsprofessional
Sociaal Team | Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 | 5590 GA Heeze
M 06 22 98 12 62
Algemeen nummer Sociaal Team 040 224 1455
Spoednummer buiten kantoortijden 088 066 6999
E m.verheijen@heeze-leende.nl
W www.heeze-leende.nl/sociaalteam
E sociaalteam@heeze-leende.nl
Werkdagen: di | wo | do | vr

