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Agenda
Juli
maandag

1

dinsdag

2

woensdag

3

donderdag

4

vrijdag

5

zaterdag

6

zondag

7

maandag

8

dinsdag

9

woensdag

10

Afscheidsmusical
Uitzwaaien groep 8

Begin zomervakantie

Augustus
donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

17

zondag

18

maandag

19

Start schooljaar; 14.45 uur Opening schooljaar voor ouders

dinsdag

20

Luizen pluizen

woensdag

21

donderdag

22

vrijdag

23

zaterdag

24

zondag

25

Brabantse dag

maandag

26

Studiedag; alle kinderen vrij

dinsdag

27

woensdag

28

donderdag

29

Vrijdag

30

zaterdag

31

Einde zomervakantie

Nieuwsbrief

VERJAARDAGEN JULI EN AUGUSTUS
DATUM

NAAM

GROEP

02-07
07-07
08-07
10-07
14-07
17-07
19-07
20-07
22-07
22-07
31-07

Alex
Bob
Luc
Casper
Hugo
Koen
Eva
Amy
Jesse
Sam
Menno

6
6
3
6
3
6
5
8
7
4
7

02-08
02-08
03-08
03-08

Lena
Ryan
Roos
Don

1-2A
3
8
1-2A

DATUM NAAM
06-08
06-08
08-08
10-08
11-08
12-08
13-08
16-08
17-08
17-08
18-08
22-08
26-08
26-08
27-08
29-08
31-08

GROEP

Jules
Isabel
Senne
Felix
Lucas
Hugo
Noud
Fenne
Jayden
Jesse
Fiene
Milan
Pleun
Puk
Gijs
Sofie
Sofie

1-2A
4
5
1-2B
1-2B
6
1-2B
1-2A
4
3
5
6
6
6
6
1-2B
1-2B

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2019-2020
Zodra de schoolgids en de kalender voor 2019-2020 klaar zijn, ontvangt u deze via de mail. Hier alvast een aantal
data die wellicht handig zijn om te weten.
Start schooljaar
19 augustus 20 augustus 26 augustus 2 september 5 september -

14.45 uur Opening van het schooljaar op het schoolplein
Luizen pluizen
Studiedag – alle kinderen zijn vrijdag
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

14 t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 t/m 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 24 augustus 2020

Vrije dagen / Studiedagen
Maandag 26-08-2019 groepen 1 t/m 8 (hele dag)
Vrijdag 06-12-2019 groepen 1 t/m 8 (hele dag)
Vrijdag 10-04-2020 groepen 1 t/m 8 (hele dag)
Dinsdag 02-06-2020 groepen 1 t/m 8 (hele dag)

Schoolontwikkelingen
EVALUATIE SCHOOLJAAR
We willen u bedanken voor de grote respons die we ontvangen hebben op de evaluatie van het schooljaar.
Een ruime meerderheid van de ouders heeft gereageerd. Met deze informatie gaan we aan de slag. In de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen we u informeren over de actiepunten die hieruit naar voren
komen. De feedback met betrekking tot de Basisschoolapp is doorgestuurd naar de app-beheerder. Zij nemen
de feedback mee.
COÖPERATIEF LEREN
Het einde van het schooljaar nadert snel. De lokalen worden opgeruimd, de rapporten liggen klaar en iedereen
heeft zin in de vakantie. Toch willen we, wat betreft coöperatief leren, even terugkijken op het afgelopen jaar.
Heel geleidelijk aan zijn er dingen veranderd op school. Zo zijn we begonnen met het “stilteteken”. Wanneer de
kinderen tegelijk overleggen gebruiken we in alle groepen eenzelfde teken om te laten weten dat we willen dat
ze stil zijn. Op deze manier hoeven we niet te roepen en doet elke leerkracht het op dezelfde wijze.
Vervolgens zijn we voorzichtig begonnen om de kinderen in duo’s te laten werken. Nu, een paar maanden
verder, kunnen we zeggen dat we grote stappen gezet hebben. In alle klassen wordt elke week coöperatief
gewerkt. Zowel in de groepen ½ als in groep 8. Zo heeft u vast wel eens gehoord van “tweepraat, tweetal check
of denken-delen-uitwisselen”.
We hebben niet alleen maar geoefend met nieuwe werkvormen, maar ook afspraken gemaakt om het allemaal
goed te organiseren. Het is belangrijk dat we in elke groep dezelfde benamingen gebruiken, zodat de kinderen
maar ook de leerkrachten weten waar ze aan toe zijn. Dit betekent dat we het afgelopen jaar veel hebben
overlegd, uitgeprobeerd en weer hebben overlegd. Gelukkig hebben we het wiel niet zelf uit hoeven vinden,
maar zijn we begeleid door Cora van den Berg. Komend schooljaar zal zij ons ook nog ondersteunen. Dan zullen
we gaan werken met teambouwers en klasbouwers. Dan gaan de kinderen in 2-tallen of kleine groepjes een
opdracht uitvoeren met als doel “elkaar beter te leren kennen”.
We gaan nu eerst genieten van een welverdiende vakantie en daarna gaan we weer verder in ons leerproces
van coöperatief leren.
ICT
Het ontwikkelteam ICT heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het werken op de iPads en de laptops.
We werken bij het rekenen vanaf groep 4 volledig digitaal via Gynzy en in groep 3 is dat een mix tussen rekenen
in het werkboek en digitaal. De bovenbouw (groep 6, 7 en 8) verwerkt daarnaast ook het taalwerk gedeeltelijk
digitaal.
We zijn hier heel enthousiast over geworden. Bij de keuze van een nieuwe rekenmethode hebben we het
digitaal verwerken in onze beslissing meegenomen. We hebben gekozen voor de nieuwe versie van Pluspunt
i.c.m. de digitale software van Bingel. De kinderen werken digitaal waar kan, maar verwerken bepaalde
opdrachten ook in een werkboek. Met name bij de digitale verwerking, krijgen de kinderen opdrachten
aangeboden die bij hun niveau passen.
We zullen na de zomervakantie starten met Pluspunt in groep 3 t/m 7, groep 8 zal een jaar later volgen.
Aangezien het digitaal verwerken van de oefenstof volledig is opgenomen in deze methode, zullen we in groep 3
t/m 7 Gynzy niet meer nodig hebben.
Uiteraard houden we u volgend schooljaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mededelingen
FOTOTALENTEN GEZOCHT!
Hoera! Wij hebben een metamorfose van een klaslokaal gewonnen. Het lokaal van groep 3 zal in de
zomervakantie onder handen genomen worden door het bedrijf Stas. In ruil daarvoor willen zij voor en na de
metamorfose foto’s maken van het lokaal. Hiervoor zijn ze op zoek naar kinderen. Zie hieronder de oproep.
Hallo, wij zijn STAS. We gaan op school sfeerfoto’s maken voor onze documentatie, website en social media.
We zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar die graag op de foto willen en dat ook mogen
van hun ouders.
Ben je/is je kind beschikbaar op woensdagmiddag 21 augustus?
Stuur dan vòòr 3 juli een mailtje met foto en contactgegevens naar noortje@stas.nl

NATUUROUDERS
Beste ouders,
Wij willen ons graag even aan jullie voorstellen. Wij zijn Barbara, mama van Sofie (groep 1-2
b) en Ruben (groep 3) en Gonnie, mama van Max (groep 4). Sinds kort zijn we natuurouders
bij ons op school. Samen met het IVN ondersteunen wij de leerkracht bij het
natuuronderwijs en op deze manier hopen we dat het natuuronderwijs vooral ook
natuurbeleving wordt! Dat houdt in dat we de leerkracht ondersteunen bij het
natuuronderwijs en op deze manier helpen bij meer natuurbeleving op school.
Op dit moment zijn we gestart in de groepen 1-2 en 4 met het vlinderproject. De kinderen kunnen in de klas de
ontwikkeling van eitje tot vlinder dagelijks volgen. Daarnaast hebben we een aantal informatieve activiteiten
verzorgd rondom dit project. Afgelopen weken hebben we samen met de kinderen al een aantal vlinders
vrijgelaten. Zowel de leerkrachten, kinderen, het IVN en wij zijn heel enthousiast en willen in de toekomst
meerdere projecten voor school gaan organiseren.
Wij zouden het leuk vinden als er nog een aantal ouders bij onze groep willen aansluiten. Voor meer informatie
kunnen jullie contact opnemen met Barbara, mama van Sofie (groep 1-2b) en Ruben (groep 3) of Gonnie mama
van Max (groep 4) of een mail sturen naar eddie.arts@eenbes.nl .

EEN FLEURIGE GOEDE DOELEN ACTIE MET EEN FANTASTISCHE OPBRENGST!
Vrijdagmorgen 7 juni veranderde het schoolplein even in een bloemenzee toen alle plantjes geleverd werden.
Wat heeft iedereen zijn best gedaan met de verkoop! Zuster Louisa was aanwezig om de cheque in ontvangst te
nemen voor het Filipijnenproject. Een aantal leerlingen mocht de fantastische opbrengst van €2450,10 bekend
maken.
Hierbij willen we iedereen graag bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan deze actie; de kinderen,
kopers, alle hulpouders en Flowers Heeze voor het regelen van de mooie plantjes!
Ook namens Zuster Louisa en de kinderen op de Filipijnen: dank jullie wel!!
Tot volgend jaar! De goede doelen commissie.

BOEKEN VERKOOP
We zijn dit schooljaar flink bezig geweest om de schoolbibliotheek te vernieuwen. Er zijn al heel wat nieuwe
boeken aangeschaft en er komen er nog een heel aantal bij. Ook hebben we boeken uit de bibliotheek
gehaald die niet vaak geleend worden of oud zijn. Het is natuurlijk zonde om deze boeken weg te gooien.
Op woensdagmiddag 3 juli kunnen deze boeken gekocht worden door de kinderen van school.
Elk boek kost 50 cent. Als het weer het toelaat zal dit gebeuren op het podium op het schoolplein.
Mocht het die dag slecht weer zijn is het in de speelzaal. Hopelijk tot dan!

GEVONDEN VOORWERPEN
Ieder jaar verzamelen we een kast vol gevonden voorwerpen. De kast staat bij de hoofdingang aan de
Schoolstraat. Neem gerust een kijken of er iets van uw kind tussen zin. Aan het eind de zomervakantie gaan alle
spullen weg.

Nieuws vanuit
TSO KUMARI
Na de zomervakantie gaat er het een en ander veranderen tijdens de TSO.
De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij binnen of buiten willen spelen. Als ze ervoor kiezen om binnen te
spelen, kunnen ze tekenen, kleuren, lezen of knutselen.
Wanneer de leerkrachten om 12.45 uur de poorten openen, gaan alle kinderen naar buiten.
Wij willen op deze manier de kinderen, die even een rustig moment nodig hebben, tegemoet komen.
Maar eerst gaan we lekker vakantie vieren.
Team TSO Kumari wenst iedereen een hele fijne zomervakantie!!!

Eenbes brede school Dirk Hezius, Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze
040 2240035, dirkhezius@eenbes.nl, www.dirkhezius.nl

Nieuws van buitenaf
VAKANTIEBIEB

Nu open!
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal met je mee. Er is van alles wat:
spanning, chicklit, literatuur en informatief.
De VakantieBieb is nu open met 30 e-books voor kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de e-books voor
volwassenen erbij.
Veel leesplezier!
Vakantieluisteren
Vakantie vieren met een luisterboek? In de
LuisterBieb hebben we nu 8 extra jeugdboeken
voor je klaarstaan. Ook als je geen lid bent!
Download de LuisterBieb-app.
En vanaf 1 juli...
Extra luisterboeken voor iedereen!

RAPWORKSHOPS
Het jongerenwerk kijkt terug op een erg geslaagd project met de naam
Muziek-Karavaan. Tijdens dit project hebben we samen met de
harmonie en een aantal rappers van Social Creative Cloud muziek
gemaakt op school. Social Creative Cloud is een initiatief van het
jongerenwerk en lokale jongeren. Het doel van alle samenwerkende partijen is om het
muzikale enthousiasme bij jongeren aan te wakkeren en of in leven te houden. Het is leuk om te merken dat dit
goed gelukt is en er veel vraag is naar onder andere de rapworkshops. We hebben gewacht met communiceren
tot de hele muziekkaravaan voor de organisatie en workshopleiders was afgerond. We willen hier graag gehoor
aan geven in de lokale situatie. Jongeren kunnen daarom op de woensdagmiddagen tussen 15:00 en 17:00
vrijblijvend binnen lopen. Oudere jongeren zijn op dat moment bezig met eigen projecten en jongeren kunnen
vragen stellen en vrijblijvend helpen bij bestaande projecten. Vanuit samen doen gaan we kennis overdragen.
Bij SCC geloven we in doen en blijven we niet teveel hangen in theorie. Mocht u als ouder nog vragen hebben
over de invulling en of begeleiding van u kind, neem dan contact op met 1 van de jongerenwerkers. Ook bij
interesse voor rapworkshops graag even een mailtje sturen op onderstaand mailadres. Natuurlijk bent u ook van
harte welkom om eens langs te komen voor een impressie. Hopende u als ouder voorlopig voldoende te hebben
geïnformeerd willen we u en uw kind van harte uitnodigen om eens bij SCC binnen te komen lopen om de
mogelijkheden te bespreken. Voor vragen kunt u mailen met jaaphenst@cordaadwelzijn.nl of
quintijnmaas@cordaadwelzijn.nl meestal zult u binnen.
Op 30 juni is er in Sterksel het festival met de naam Goetoeve. Als jullie het leuk vinden om de rappers Gheis,
Loegie en Djoe Djoe een keer te zien optreden dan kun je ze daar zien om 15.15 uur. Meer informatie hierover
vindt je op https://debroeders.com/goetoeve/
Dank jullie voor jullie enthousiasme !!!
Jaap, Quintijn en team SCC

