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Agenda
oktober
dinsdag

1

woensdag

2

donderdag

3

vrijdag

4

Juffen en meesters dag

zaterdag

5

Dag van de leerkracht

zondag

6

maandag

7

dinsdag

8

woensdag

9

donderdag

10

Vrijdag

11

zaterdag

12

zondag

13

Einde Kinderboekenweek

maandag

14

Herfstvakantie

dinsdag

15

woensdag

16

donderdag

17

vrijdag

18

zaterdag

19

zondag

20

maandag

21

dinsdag

22

woensdag

23

donderdag

24

Vrijdag

25

zaterdag

26

zondag

27

maandag

28

dinsdag

29

Leerlingenraad

woensdag

30

Inloopspreekuur Sociaal Team (8.30uur-9.30 uur in koffiekamer) ; Nieuwsbrief

donderdag

31

Einddatum kwaliteitsonderzoek

Inloop; Start Kinderboekenweek; Inloopspreekuur Sociaal Team (8.30 uur-9.30 uur in
koffiekamer); Spelenkermis 13.30 uur – 15.30 uur

Startdatum Kwaliteitsonderzoek; Luizencontrole

OV-vergadering

Vooraankondiging:
5 november 19.00 uur informatieavond over Coöperatief leren

VERJAARDAGEN
DATUM NAAM
02-10
03-10
03-10
03-10
04-10
06-10
09-10
13-10
14-10

Ivan
Noor
Pien
Jasmin
Stef
Nienke
Evelien
Gioia
Stef

GROEP
1-2A
4
4
8
5
4
8
6
3

DATUM

NAAM

GROEP

15-10
17-10
18-10
25-10
25-10
25-10
26-10
26-10

Wies
Veerle
Matthijs
Malin
Noi
Jasmijn
Len
Dean

6
7
5
5
6
4
8
6

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
KWALITEITSONDERZOEK
Het kwaliteitsonderzoek 2019 binnen Eenbes Basisonderwijs staat voor de deur. Ook nu weer een prachtige
kans om je stem te laten horen. Want we vinden het van groot belang te meten waar we staan als het gaat om
tevredenheid, de kwaliteit van ons onderwijs, ons werkklimaat en ons Koersplan.
Medewerkers, ouders en kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden uitgenodigd deel te nemen aan het
kwaliteitsonderzoek. Maandag 21 oktober ontvangt u een uitnodigingsmail hiervoor. Het is voor ons al school
van groot belang dat alle deelnemers de vragenlijst invullen.
Het kwaliteitsonderzoek wordt anoniem uitgevoerd, zowel voor de medewerkers als voor de ouders en de
kinderen. Op geen enkele manier is er een koppeling tussen de uitslagen van het onderzoek en de individuele
respondenten, niet op schoolniveau en niet op bestuursniveau.
Mochten er vragen zijn dan kunt u terecht bij de Locatiedirecteur Femke Dirkx femke.dirkx@eenbes.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!

ONTWIKKELGROEP SEO (SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING)

Sinds 2015 is het verplicht om leerlingen een vragenlijst in te laten vullen t.a.v. het leer- en leefklimaat en de
ervaring t.a.v. veiligheid en pesten. Wij hebben 3 jaar Eigenwijzr gebruikt, deze had als voordeel dat hij snel en
gemakkelijk door de leerlingen ingevuld kon worden. Als nadeel ervaarden wij dat de gegevens niet goed
gebruikt konden worden, zowel preventief als reactief. Wij hebben nu gekozen om 2x per jaar de vragenlijsten
te laten invullen van Zien door de leerlingen van groep 6 t/m 8. Alle leerkrachten vullen de observatielijsten 2x
per jaar in. Op deze manier kunnen we de lijsten naast elkaar leggen zodat we meer mogelijkheden hebben om
het leer- en leefklimaat bij ons op school te verbeteren, daar waar nodig.

COÖPERATIEF LEREN
Dit jaar gaan we verder bouwen aan coöperatieve werkvormen in de klas. We gaan de werkvormen, meerdere
malen per dag toepassen. Daarnaast zullen we met klas- en teambouwers gaan werken. Door klas- en
teambouwers leren kinderen elkaar steeds beter kennen.
Cora van den Berg begeleidt ons bij het hele proces. Zij is
gespecialiseerd in deze onderwijsvorm en heeft al heel wat jaren
ervaring. Cora verzorgt de studiedagen en daarnaast
ondersteunt zij leerkrachten door klassenbezoeken af te leggen,
gevolgd door een nabespreking.
Het is de bedoeling dat we de begeleiding van Cora steeds verder
afbouwen en het ontwikkelteam (Juf Carla, juf Carlijn en Juf Lisa)
haar rol geleidelijk over zal nemen. Dit jaar gaan de leden van het
ontwikkelteam daarom samen met Cora op klassenbezoek. Ook bij
de nabespreking zullen de leden van het ontwikkelteam aanwezig
zijn. Cora zal ze enkele coachende vaardigheden bijbrengen.
Bent u nieuwgierig geworden naar Coöperatief leren? Kom dan op 5 november naar de informatieavond!

Mededelingen
VERVANGING EN LERARENTEKORT
Zoals u wellicht al vanuit de media hebt meegekregen, is er in Nederland een groot tekort aan leerkrachten. Ook
in onze regio is het lerarentekort echt voelbaar. We zijn dan ook blij dat we het schooljaar zijn kunnen starten
met voor alle groepen één of twee leerkrachten.
In het geval dat er een leerkracht/leerkrachtondersteuner ziek is, wordt er vanuit de Vervangerspool van Eenbes
Basisonderwijs gezorgd voor een vervanger. Mocht er in de Vervangerspool geen vervanging beschikbaar zijn,
wat vorig schooljaar al verschillende keren is voorgevallen, dan moet het anders opgelost worden.
In Heeze hebben we hierover met de Eenbes basisscholen het volgende afgesproken:
· We gaan op zoek naar een interne oplossing. Dit kan betekenen dat een ouder met een
onderwijsbevoegdheid of een intern personeelslid dat beschikbaar is voor vervanging de groep
overneemt. Ook kan het zijn dat een personeelslid geplande taken niet uitvoert, maar voor de klas gaat.
Dit betekent dat andere belangrijke werkzaamheden van deze personeelsleden (directie, IB of
ondersteuners) blijven liggen. Vandaar ook dat deze oplossing maar incidenteel ingezet zal worden.
· Als er ook op deze manier niemand beschikbaar is, dan wordt de groep gesplitst en over de andere
groepen verdeeld.
· We proberen het te allen tijde te voorkomen, maar het kan gebeuren dat een groep, na vooraf
informeren van de ouders, na een dag gesplitst geweest te zijn naar huis gestuurd wordt. We hopen dat
we die laatste mogelijkheid kunnen voorkomen. Het zal niet aan onze leerkrachten liggen. Zij gaan voor
het onderwijs aan uw kind(eren). Maar wij willen graag transparant naar u zijn over de ontstane situatie
en onze maatregelen. We hopen op uw medewerking en uw begrip. We houden u via de mail op de
hoogte over de vervanging in de groep van uw kind.

EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Dirk Hezius, waar de kinderen
van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We zijn gestart met een spectaculaire science show op 24-9-2019. De kinderen gingen tijdens de cursus aan de
slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen lagen dicht bij de belevingswereld van
de kinderen en stimuleerden een onderzoekende leerhouding.
Kinderen kregen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseften beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedde. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les kregen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om
thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 22-10-2019
Dinsdag 29-10-2019
Dinsdag 5-11-2019
Dinsdag 12-11-2019
Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. Wat is er nodig om een echte wereldreiziger
te worden? We gaan het zien met zelfs een echte raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te
voeren en ontdek dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte.
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met
atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen.
Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren.

E-WASTE RACE GROEP 6
Wij, groep 6, doen mee aan de e- waste race!
Dat houdt in dat we heel veel elektronisch afval verzamelen. Bijvoorbeeld
mobiele telefoons, kabels, laptops, stofzuigers, mixers etc.
We hebben een gastles gehad over hoe slecht elektronisch afval voor het
milieu is. Daarom willen wij helpen.
Het elektronisch afval wordt verzameld in bakken. Jullie kunnen het afval
tot 3 oktober in groep 6 inleveren.
Wij helpen zo het milieu, kunnen een schoolreisje naar de ontdekfabriek
winnen en jullie zijn van jullie oude spullen af!!
Dus help ons en lever spullen in.
Groetjes namens de verslagevers Kevin en Eva en de rest van groep 6

ROTS EN WATER
Vorige week is groep 6 weer enthousiast gestart met de rots en water training. In januari is groep 5 aan de
beurt.
Een training bestaat uit minimaal 6 lessen. Deze lessen gaan over de elementen rots en water die je als mens
nodig hebt om je zelfverzekerd kortom gelukkig te voelen.
Rots staat voor: opkomen voor jezelf, focussen, grenzen aangeven,
kracht.
Water staat voor: je aanpassen, vriendschap, respect, communicatie,
verbondenheid.
Beide houdingen zijn essentieel. Een zelfbewust mens kan kiezen welke
houding hij aan wil nemen. Rots en water is een psycho-fysieke
training. Door te starten vanuit een fysieke invalshoek (actie, spel,
rollenspel) worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en
verworven. Dit betekent dat we veel doen en weinig praten. Zo
ontwikkel je spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in
een ander en sociale vaardigheden . Respect naar elkaar heeft een
grote rol. Je leert om steviger in je schoenen te staan en grenzen aan te
geven. Door te werken aan o.a. je lichaamstaal zul je jezelf sterker
voelen.
We vinden het belangrijk in de onderbouw ook een extra aanbod te verzorgen. De groepen 2 en 3 krijgen ook
een aantal lesjes gedurende dit schooljaar. De focus zal liggen op zelfvertrouwen en weerbaarheid.
KINDERBOEKENWEEK
Het is altijd fijn om weg te gaan, nieuwe avonturen te beleven, of juist quality time met het gezin te hebben. En
dit kan op verschillende manieren, via verschillende wegen. Fietsend, met de auto, het vliegtuig of welk
vervoersmiddel dan ook. Het motto van de Kinderboekenweek heeft hiermee te maken en is dan ook “Reis
mee”. Dat belooft een erg gezellige, hartverwarmende, reisluchtige week te worden voor jong en oud, want… je
bent nooit te oud om samen op pad te gaan!
We zijn ontzettend blij met het gekregen budget van de Ouder Vereniging, zodat we bij Lektura nieuwe
leesboeken hebben kunnen aanschaffen die binnen dit thema passen.
Op woensdag 2 Oktober openen wij om 8:30 uur de Kinderboekenweek op het schoolplein. Ouders zijn welkom
hierbij aanwezig te zijn.
Vrijdag 11 Oktober vindt de afsluiting van de Kinderboekenweek plaats. Tijdens deze afsluiting gaan we weer
SPEEDDATEN. Graag nodigen wij alle (groot) ouders uit hierbij aanwezig te zijn. MET UW LIEVELINGSBOEK bent
u om 12:15 uur van harte welkom om met de kinderen te speeddaten. In deze tijd vertellen kinderen over hun
lievelingsboek en vertelt u over uw lievelingsboek. De kinderen mogen deze dag dan ook hun lievelingsboek
mee naar school nemen.
In deze Kinderboekenweek draait het dus niet zozeer om de bestemming, als wel om de reis zelf. Het onderweg
zijn is een reis op zich. En met een boek kun je dat allemaal vanuit je stoel meemaken, want zoals de CPNB zelf
al zegt: Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt.
Wij hebben dan ook ontzettend veel zin in onze reis komende Kinderboekenweek. Reist u mee?

EVEN VOORSTELLEN
Hallo,
Ik ben Bayan Aloglah. Ik ben 16 jaar oud ik kom uit Syrië. Ik ben al 5 jaar in Nederland.
Ik woon in Heeze ik zit op het Were Di in de derde klas VMBO Basis. Ik loop stage op
dinsdag en woensdag, altijd voor 3 maanden, bij groep 1-2b. Mijn hobby is reizen en
toerisme. Ik wil laten in Zweden wonen. Ik ben hier naar toe gevluchte met mijn hele
gezin. Mijn vader kwam eerst, daarna wij. Ik ben behulpzaam. Ik kan heel goed met
kinderen en volwassen werken.

Nieuws vanuit
OV: LUIZENCOÖRDINATOR GEZOCHT!
Na iedere schoolvakantie wordt in alle groepen een luizencontrole uitgevoerd. Dit is een heel belangrijke
controle! Hiermee voorkomen we namelijk dat een luizenbesmetting bij een kind in korte tijd zorgt tot een grote
uitbraak van hoofdluis in meerdere groepen. De luizencontrole wordt gecoördineerd door een
luizencoördinator. Deze coördinator ziet er op toe dat na iedere vakantie in elke groep wordt gecontroleerd en
wordt geïnformeerd als er in een groep luizen of neten worden geconstateerd. En hij/zij ziet er op toe dat het
luizenprotocol correct wordt gevolgd.
Tot voor kort nam een van de OV leden de taak van luizencoördinator op zich. Helaas hebben wij dit jaar geen
OV lid beschikbaar voor de taak van luizencoördinator.
Daarom doen graag een oproep op alle andere ouders! Heb je interesse om de belangrijke taak van
luizencoördinator op je te nemen, in het belang van alle kinderen en ouders van basisschool Dirk Hezius, dan
mag je contact opnemen met Charlotte. Alvast hartstikke bedankt voor je hulp!
Groetjes, Inge Louwers & Charlotte van de Laar (charbos@hotmail.com), OV Dirk Hezius.

VERSIERGROEP
De versiergroep is op zoek naar kartonnen eierendozen. Zij gaan hiervan in december een unieke versiering voor
in de hal maken. Spaart u mee? U kunt de eierendozen inleveren bij Marlies Jacobs (conciërge)

TSO KUMARI
Er zijn wat personele wijzigingen binnen de TSO-groep. Op iedere groep staat een vast
gezicht voor de hele week. Bij de kleuters zijn dit Ria en Marlies, bij de groepen 3 en 4
Marianne ( nieuwe overblijfkracht) en bij de groepen 5 t/m 8 Bianca (tijdelijk afwezig
om gezondheidsredenen)
Daarnaast draaien er iedere dag verschillende personeelsleden van Kinderdagverblijf
Kumari mee. Voor veel kinderen van onze school zijn dit vertrouwde gezichten.

CJG GAAT SAMEN MET SOCIAAL TEAM
Vanaf 1 september 2019 gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team samen onder de
naam Sociaal Team Heeze-Leende. Het Sociaal Team Heeze-Leende is er voor alle inwoners uit de gemeente
Heeze-Leende van -9 maanden tot 100+ jaar. Inwoners kunnen er terecht met alle vragen waar ze in het
dagelijks leven tegenaan lopen. Bijvoorbeeld over geldzaken, relaties, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien,
wonen, werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Vóór 1 september kende de gemeente Heeze-Leende het CJG
voor inwoners tot 18 jaar. Daarnaast was er het Sociaal Team voor inwoners van 19- 100+ jaar. Soms zijn er
meerdere vragen en problemen in een gezin of huishouden tegelijk. Door het CJG en Sociaal Team samen te
laten gaan, verbinden we de verschillende professionals met elkaar. Zo kunnen we in één Sociaal Team deze
vragen en problemen, samen met de inwoner of het gezin, vanuit een brede deskundigheid oppakken.
Ernie Gerstmans van het Sociaal Team is het aanspreekpunt van de Dirk Hezius. Zij neemt zes keer per jaar deel
aan het zorgteam overleg. In dit overleg worden grote en kleine vragen van leerlingen besproken. Wanneer u als
ouder graag uw zorgen of vragen wil bespreken kan dit door gebruik te maken van het inloopspreekuur bij ons
op school. Dit kan op een aantal woensdagen van 8.30 tot 9.30 uur. Ernie Gerstmans zit dan in de koffiekamer,
je kan zonder afspraak bij haar terecht. Ernie is aanwezig op woensdag 2 oktober, 30 oktober en 13
november. Je kan ook een afspraak maken met het Sociaal Team in het gemeentehuis. Hiervoor kan je mailen
naar sociaalteam@heeze-leende.nl of bellen naar 040 224 1455.

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

Nieuws van buitenaf

