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Dierendag
Meesters- en juffendag
Kijkmoment gr 1 t/m 8*
Scholenbezoek Augustinianum groep 8

Einde Kinderboekenweek

Open Podium groepen 1-2*
Scholenbezoek Were-Di groep 8

Herfstvakantie

Luizencontrole
Nieuwsbrief; OV-vergadering

Halloween

* Deze activiteiten gaan niet door i.v.m. corona maatregelen.
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Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

CORONAMAATREGELEN
Sinds maandagavond zijn er aangescherpte overheidsrichtlijnen omtrent de Corona situatie in Nederland.
Uiteraard zien wij als school de veiligheid van de kinderen, onze medewerkers maar ook de ouders en verzorgers
als hoogste prioriteit. Vandaar dat we via deze nieuwsbrief onze interne regels nog eens onder de aandacht te
brengen.


Uw kinderen kunnen uiteraard gewoon gebracht en opgehaald worden zoals we eerder gecommuniceerd
hebben.
 Ouders en verzorgers mogen de school alleen betreden op afspraak.
 We willen iedereen vriendelijk maar dringend verzoeken de toegangsroutes (denk aan de poort, de
toegangsdeuren en de looproutes op het plein) vrij te houden en deze plekken niet als wachtplek of
gespreksplek te gebruiken.
 Houd op het schoolplein of voor het gebouw de 1,5m afstand van elkaar.
Aangezien de ramen en deuren van de klas de hele dag open blijven i.v.m. de ventilatie, is het verstandig uw kind
een dikke trui of een vest mee te geven naar school.
Het is belangrijk om ons samen aan deze regels te houden.

Schoolontwikkelingen
UITGESTELDE AANDACHT EN ZELFSTANDIG WERKEN
Naast het coöperatief leren, vinden we het belangrijk dat de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen en dat ze
leren omgaan met uitgestelde aandacht.
Tijdens de laatste studiedag hebben we als team besloten om dit in alle groepen op dezelfde manier aan te
pakken.
De leerkracht heeft een kaart die aan de ene kant rood is en de andere kant groen. Met behulp van deze kaart
kan de leerkracht aan de kinderen laten zien of hij/zij wel/niet beschikbaar is. De rode kaart wordt bijvoorbeeld
opgehangen als de leerkracht verlengde instructie wil geven, met een groepje wil werken of wil observeren.
De kinderen hebben ook rood-groene kaartjes en gebruiken deze om aan te geven of ze wel/niet gestoord willen
worden. Wanneer ze ervoor kiezen om de taak zelfstandig te maken leggen ze het kaartje op rood. Staan ze wel
open voor vragen van anderen leggen ze de groene kant boven. Wanneer de kinderen een vraag hebben en er
zelf niet aan uit komen, kunnen ze de vraag stellen aan de kinderen die het groene kaartje hebben liggen.
Wanneer alle kaartjes in het groepje op rood liggen kan deze leerling een vraagtekenkaartje neerleggen. De
leerkracht kan dan van een afstand zien dat hij/zij een vraag heeft.
Uiteraard wordt bovenstaande geleidelijk aan ingevoerd. Voor de kinderen van groep1 / 2 is het al knap als ze 5
minuten niets aan de juf mogen vragen. Zij kunnen aan de bloemenketting van de juffrouw zien dat ze even niet
gestoord wil worden. In groep drie hebben de kinderen al geoefend met het vraagtekenkaartje en in de hogere
groepen worden ook de rood/groene kaartjes al volop gebruikt.
Indien er geen rode kaart hangt, is de leerkracht beschikbaar. De kinderen steken geen vingers op. De leerkracht
loopt steeds een vaste route door de klas, zodat hij/zij de kinderen kan helpen, die er zelf niet uitkomen en een
vraagtekenkaartje hebben neergelegd.

EXTRA UITDAGING
Wanneer kinderen op school moeite hebben met een bepaald vakgebied, krijgen de kinderen extra instructie,
andere opdrachten of mogen ze gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen. Sommige kinderen hebben juist
extra uitdaging nodig. Voor hen is de reguliere stof te gemakkelijk waardoor de lesstof hen weinig uitdaging biedt,
en ze niet voldoende leren om te leren.
Wanneer u wilt weten wat wij de kinderen op school aanbieden kunt u via de volgende link meer informatie
vinden.

Even voorstellen
Hallo,
Ik ben Maud Vinck en ik ben de nieuwe stagiaire van groep 5. Ik ben 18 jaar oud en woon in
Heeze. Dit word mijn 3e en ook meteen mijn laatste leerjaar bij de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 bij Gilde opleidingen in Weert.
In mijn vrije tijd werk ik als kassière bij de Coop en doe ik regelmatig oppaswerk. Als sport
heb ik 5 jaar gehockeyd en nu doe ik aan fitness. Verder vind ik het leuk om gezellige dingen
te doen met vriendinnen, zoals een terrasje pakken of om een hapje te gaan eten.
Vanaf het begin van dit schooljaar zal ik iedere maandag, dinsdag, donderdag en soms op
woensdag tot aan de zomervakantie stagelopen op de Dirk Hezius in groep 5 bij juf Sandra
en juf Carlijn.
Ik heb er heel veel zin in en ik hoop veel nieuwe ervaringen op te mogen doen!

Mijn naam is Judith Gerris, 20 jaar en tweedejaars student aan Hogeschool
de Kempel.
Aankomend halfjaar zal ik stagiaire zijn van groep 4 op jullie basisschool. Ik
zal hier in ieder geval elke dinsdag en vanaf oktober ook de donderdag te
vinden zijn.
Ik kijk er naar uit om praktijkervaring op te doen tijdens deze periode.
Buiten schooltijd om werk ik bij een kinderkledingzaak in Eindhoven en het
restaurant van Valkenhof. In mijn vrije tijd kan je me vinden op verschillende
tennisbanen in Brabant of in de boksschool.
Groetjes en tot snel!
Judith Gerris

Hallo,
Mijn naam is Julia Bos. Ik kom het komende halfjaar op dinsdag stage lopen in groep 3.
Nu zit ik in mijn eerste jaar op PABO De Kempel in Helmond.
Ik ben 18 jaar oud en woon in Leende. Mijn hobby is musical spelen. Op zaterdag werk ik bij
Zwemschool Oostrik Leende, dan ga ik met de kinderen die voor hun ABC-diploma oefenen
naar De Tongelreep in Eindhoven.
Ik kijk erg uit naar mijn stagetijd op basisschool Dirk Hezius en heb er veel zin in!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Nikki Smulders en ik ben 17 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op
het Summa College in Eindhoven. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar. Ik heb gekozen voor deze
opleiding, omdat ik het altijd al leuk heb gevonden om met kinderen te werken. Dit schooljaar
loop ik stage op de Dirk Hezius school. Ik loop stage in groep 3 bij Elke op donderdag en
vrijdag. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier en ik hoop dat ik hier nog meer kan gaan leren.
Groetjes Nikki

Hallo,
Ik ben Tijn Boonman, ik ben 18 jaar oud en woon in Heeze. Ik voetbal zo’n 15 jaar en ik
drum al 12 jaar. Uit mijn hobby’s haal ik nog altijd heel veel plezier. Ik zit nu in mijn
eerste jaar op de Pabo de Kempel in Helmond en ben vooralsnog erg tevreden en
enthousiast over deze opleiding. Ik kom stage lopen in groep 1/2 hier op school en ben
erg benieuwd hoe ik het ga beleven. Ik heb er in ieder geval veel zin in. De eerste stage
dag heb ik een kennismakingsactiviteit gehouden wat een leuk spelletje was om de
kinderen wat beter te leren kennen, en een klik te krijgen met de kinderen. Ook heb ik
veel geknutseld met de kinderen wat ze ook erg leuk vonden. Het was een geslaagde
dag en heb het erg naar me zin gehad. Ik heb veel zin in het komende half jaar waarin
ik stage ga lopen hier op het Dirk Hezius, en ik hoop op een hele leuke en leerzame tijd hier.

Hoi!
Even mezelf voorstellen…. :)
Mijn naam is Eline Willemsen, ik word eind september 18 jaar en ik ben
tweedejaarsstudent aan Hogeschool de Kempel. Dit schooljaar kom ik bij jullie
op school stagelopen. Het eerste halfjaar doe ik dat in groep 7 bij juf Lisa. Elke
dinsdag zal ik hier op school te vinden zijn en vanaf begin oktober ook op
donderdag!
Voordat ik begon aan de PABO heb ik de havo afgerond op het Sint-Joris
college, daar heb ik 5 hele leuke jaren gehad.
In mijn vrije tijd dans ik graag; ik dans bij DéDé Dance en bij Flex. Met mijn
vriendinnetjes afspreken doe ik ook heel graag. Ik vind het heel leuk om gezellig
met ze te kletsen. Ik houd heel veel van kletsen dat doe ik echt het allerliefst,
maar ik houd ook van hard werken! Spelletjes vind ik ook heel leuk om te doen.
Het liefst speel ik Cluedo met mijn zusje, ik vind dat ik er best goed in ben, al zeg
ik het zelf, maar ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. ;)
Thuis heb ik een hondje, hij heet Milo en ik vind het heel fijn om met hem te
wandelen en te spelen.
Ik heb er onwijs veel zin in om hier stage te mogen lopen. Een beetje zenuwachtig ben ik wel, maar dat is vast en
zeker heel normaal en ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen als ik de klas heb gezien. Ik heb al van juf
Lisa gehoord dat het een hele leuke klas is met hele lieve en hardwerkende kinderen! ;)
Als jullie nog vragen hebben of even met mij willen kletsen, kunnen jullie mij altijd aanspreken in de gangen of op
het schoolplein!
Met vriendelijk groetjes,
Eline Willemsen

Nieuws vanuit
NATUUR OUDERS
Wil jij je kind helpen de natuur te ontdekken?
Veel kinderen leren over de natuur uit een boek of ze kijken naar schooltelevisie zoals “Huisje Boompje Beestje”
en “Nieuws uit de natuur”. Maar natuur echt leren doe je pas als je zelf dingen kunt onderzoeken, beleven en
ervaren. Dus als je les krijgt met hoofd, hart en handen.
Als kinderen buiten op zoek gaan naar beestjes en waterdiertjes en ze kunnen zien en beleven wat de diertjes
doen en waar je ze kunt vinden (handen) dan ervaren ze hoe mooi en leuk dat is (hart) en leren ze meer als wij
hen erover vertellen (hoofd).
Ben jij de ouder die wil helpen om leuke activiteiten te bedenken zodat kinderen de natuur kunnen ervaren met
hoofd, hart en handen?
Denk aan kriebelbeestjes onder de boomschors bekijken, paddenstoelen in het bos bekijken met een spiegeltje of
de vruchten en bladeren aan bomen zoeken en bekijken of insectenhotels maken?
Laat kinderen zien hoe de beestjes eruit zien en waarom ze zo belangrijk zijn in de natuur? En welke dieren zie en
hoor je nog meer in het bos? Zoals vogels, insecten en spinnen. Maar ook de verschillende bloemen, bomen en
struiken. En vergeet niet om te beseffen hoe kwetsbaar ze allemaal zijn.
In 2019 zijn 2 enthousiaste natuurouders aan de slag gegaan op school en hebben samen met de leerkrachten
hele leuke activiteiten gedaan zoals vlinders in de klas, braakballen van uilen pluizen, een spontane
paddenstoelenwandeling en er is een heuse jager op school geweest. Allemaal extra activiteiten die pasten bij het
thema op school.
De 2 Natuurouders (Gonnie en Barbara) zijn enthousiast, maar u zult begrijpen dat zij niet alle kinderen iets
kunnen bieden.
Daarom willen wij je vragen of je ook natuurouder zou willen worden (natuurlijk mag dat ook de grootouder zijn).
Je helpt mee om samen met de leerkracht van de klas waarin je kind zit natuuractiviteiten te bedenken en bij de
uitvoering daarvan te helpen.
Barbara en Gonnie en de IVN schoolgidsen helpen je daar natuurlijk bij. Je hoeft niet veel kennis van de natuur te
hebben, dat leer je gaandeweg.
Als je belangstelling hebt en natuur voor je kind ook belangrijk vindt, laat het ons dan weten en bel naar 0629454862 (Ineke Thijs, schoolgids IVN Heeze-Leende) of stuur een bericht naar school dirkhezius@eenbes.nl t.a.v.
Femke Dirkx.

GYMDOCENTEN
Beste ouder/verzorger,
Het nieuwe schooljaar is weer een feit. De deuren zijn weer geopend en na een
prachtige en vooral warme zomer mogen we weer uitgerust van start. Ook onze
sportverenigingen zijn stilletjes aan weer begonnen, dus tijd om onze conditie
weer te verbeteren en lekker bezig te zijn met wat we allemaal graag doen…
sporten! Via deze nieuwsbrief zullen wij jullie weer up-to-date houden over de
ins en outs op sportief vlak, zowel op school als bij onze sportverenigingen. Veel
leesplezier!

Gymkleding
Nu het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan zullen ook de gymlessen van uw kind(eren) weer starten. Net
zoals voorgaande schooljaren wordt er weer gecontroleerd op het dragen van sieraden tijdens de gymlessen. Het
is tijdens de gymlessen namelijk niet toegestaan om sieraden te dragen (uitzondering knopoorbellen). Deze regel
hanteren wij om verlies of materiële schade aan de sieraden en lichamelijke schade te voorkomen! Wij willen u
daarom vragen om uw kind(eren) geen of zo min mogelijk sieraden om te laten doen op dagen dat zij gymles
hebben.
Heeft uw kind sieraden die moeilijk te verwijderen zijn zoals leren armbandjes e.d. dan dienen deze te worden
afgedekt met bijvoorbeeld een zweetbandje. Let wel op dat het betreffende sieraad volledig afgedekt moet zijn.
Verder zal er ook gecontroleerd worden op het dragen van sportkleding en sportschoenen. Dit doen wij om
hygiënische redenen maar ook voor de veiligheid van uw kind. Kinderen die niet voldoen aan bovenstaand bericht
zullen de betreffende gymles niet mee kunnen doen. Wij hopen daarom ook dat u als ouder/verzorger hier
rekening mee houdt.
Ook willen wij u vragen om op de dag dat uw kind gymles heeft, uw kind gemakkelijke kleding aan te trekken. Op
deze manier kunnen kinderen zich snel en zelfstandig omkleden.
Wij hopen op uw medewerking.

Sportief Heeze-Leende
Wil je graag een overzicht van het lokale sportaanbod? Ben je nieuwsgierig naar onze verenigingen en mogelijke
clinics binnen Heeze-Leende? Of wil je graag op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws betreft
sport? Neem dan een kijkje op www.sportiefheeze-leende.nl
Contact sportconsulenten
De sportconsulenten in Heeze-Leende houden zich bezig met sport in de breedste zin van het woord. Zo wordt er
aandacht besteed aan de gymlessen maar ook aan seniorensport, gehandicaptensport en
verenigingsondersteuning. Heeft u vragen rondom sport of wilt u voor uw sportvereniging reclame maken voor
activiteiten/clinics neem dan gerust contact op met één van onze sportconsulenten.
Joeri van Hoof (onderwijs, stage, algemene zaken): j.v.hoof@heeze-leende.nl
Diana Rooijackers (onderwijs, uniek sporten, ouderen, verenigingen) d.rooijackers@heeze-leende.nl

OUDERVERENIGING (OV)

ALV:
28 oktober tijdens de OV vergadering houden wij Algemene Leden Vergadering.
Mocht u als ouder interesse hebben hierbij aanwezig te zijn? Meldt u zich dan aan via: ovdirkhezius@eenbes.nl.
Ivm de corona maatregelingen op school vinden wij het fijn vooraf te weten welke ouders komen.
Sponsor de oudervereniging:
Omdat wij als OV de kosten voor u zo laag mogelijk willen houden hebben we 2 leuke manieren om ons te
sponseren!
1= Sponsorkliks:
Graag willen we jullie nog even attenderen op de sponsorkliks. Vorig jaar is er ruim €25 opgehaald, een bedrag
waar de leerlingenraad vast een goede bestemming voor heeft. Maar dit bedrag kan snel oplopen als u bij uw
komende online aankopen via www.sponsorkliks.com de website waar u iets wilt kopen benadert. Het is heel
simpel, het is gratis en anoniem.
Het werkt als volgt:
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar https://www.sponsorkliks.com/ .
Selecteer bij “wie wilt u sponsoren”: Oudervereniging Dirk Hezius.
Selecteer vervolgens de webwinkel waar u een aankoop wilt doen. Hierna wordt u vanzelf doorgelinkt naar de
website van de betreffende webwinkel. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert ons, oudervereniging Dirk
Hezius, een commissie op terwijl u dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra. Er doen tientallen webwinkels
mee waaronder Bol.com, Coolblue, Booking.com, thuisbezorgd.nl, kleertjes.com.
2= RaboClubSupport.
Wij hebben ons weer kunnen inschrijven voor de RaboClubSupport. Vorig jaar hebben we €485,82 opgehaald. Dit
geld hebben we besteed aan een lego project die voor alle klassen ter beschikking is.
Het werkt als volgt:
Wilt u ook dit jaar op ons stemmen? Dan is alleen een bankrekeningnummer bij de Rabobank niet voldoende. U
moet hiervoor namelijk lid zijn. U kunt gratis lid worden en uw stem uitbrengen door u aan te melden op
onderstaande link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/.
Vanaf 5 oktober kan er gestemd worden!

SOCIAAL TEAM
Beste ouders,
Graag wil ik mijzelf even voorstellen:
Mijn naam is Maudy Verheijen. Vanuit het Sociaal Team van de gemeente Heeze-Leende
ben ik contactpersoon van de school van uw kind(eren).
Voorheen waren er vaste inloopspreekuren op school, waarbij u binnen kon lopen om uw
vraag te bespreken. Vanwege de coronamaatregelen is dit voorlopig niet mogelijk. Wel is het mogelijk om
telefonisch contact met mij op te nemen. Dit kan in de even weken op woensdagochtend tussen 8.30u en 9.30u.
Mocht dit voor u niet uitkomen, dan mag u mij altijd op een ander moment bellen (mijn werkdagen zijn dinsdag
t/m vrijdag). We kunnen dan samen een passend moment afspreken.
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
Werkdagen: di | wo | do | vr

Nieuws van buiten af

