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Agenda
Dinsdag 13 september:
Donderdag 22 september:
Vrijdag 23 september:
Maandag 26 t/m vrijdag 30 september:
Woensdag 28 september:
Donderdag 29 september:
Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober:
Dinsdag 4 oktober:
Woensdag 5 oktober:

OV Vergadering
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Week tegen het pesten
Nieuwsbrief
Kennismakingsgesprekken
Inloopweek
Dierendag
Kennismakingsgesprekken
Dag van de leerkracht / Meesters en Juffendag
Start Kinderboekenweek

Jarigen op onze school
Groep 1/2a:
Groep 1/2b: Pom
Groep 3: Floris
Groep 4: Quinten, Jasmijn, Julie, Teun, Uzay
Groep 5: Nova
Groep 6: Eliana, Mare, Maud, Lynn
Groep 7: Daantje, Pepijn, Savina
Groep 8: Hugo
Medewerkers: Ester
Welkom op school: Oscar, Laurens, Femke, Lennon, Fiep, Luc, Kelso, Lara, Rebecca, Sammy, Emily, juf
Charlotte, juf Suzan, juf Daniëlle, juf Sandra, juf Merle

Schoolontwikkelingen
Nieuwsbrief
In afwachting van het coronaprotocol van de Eenbes is de nieuwsbrief een aantal dagen later verstuurd.
Vrije dagen:
 Wel op de kalender zichtbaar, maar niet op de lijst: Hemelvaart 18 en 19 mei 2023: 2 vrije dagen.
 Goed op de kalender, maar foutief in de lijst: Maandag 19 juni.
Het volledig overzicht met de vakanties/ vrije dagen:
Vakanties schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie/carnavalsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Vrije dagen / Studiedagen
Donderdag 22 september 2022
Vrijdag 23 september 2022
Maandag 14 november 2022
Dinsdag 6 december 2022
Maandag 19 juni 2023

24 oktober t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
20 februari t/m 24 februari 2023
10 april 2023
27 april 2023
24 april 2023 t/m 5 mei 2023
18 & 19 mei 2022
29 mei 2023
17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Gymrooster
Wij gymmen in de gymzaal aan de Spoorlaan. Op donderdag en vrijdag worden de gymlessen door een
vakdocent gegeven.
Groep 1/2A
maandagochtend
daarnaast kunnen zij dagelijks in de speelzaal terecht
Groep 1/2B
maandagochtend
daarnaast kunnen zij dagelijks in de speelzaal terecht
Groep 3
woensdag
vrijdag
Groep 4
woensdag
donderdag
Groep 5
dinsdag
vrijdag
Groep 6
dinsdag
donderdag
Groep 7
maandag
donderdag
Groep 8
maandag
vrijdag

Mededelingen
Stagiaire groep 6
Hallo, ik ben juf Femke.
Ik woon zelf ook in Heeze. Ik studeer aan de PABO en dit is nu mijn vierde jaar. Vorig jaar
heb ik hier ook stage gelopen, ik heb toen in de groepen 1/2b en groep 7 meegedraaid.
Ik heb het zo naar mijn zin gehad, dat ik heb besloten nog een jaar te blijven. Ik loop
mijn afstudeerstage in groep 6. Ik ben er op de maandag en de dinsdag. Aan het einde
van mijn stage zal ik de groep vier weken draaien. Ik heb er veel zin in en hoop op een
leerzaam jaar voor de kinderen en mij. Mocht je nog vragen voor me hebben, dan kun je
me vinden in groep 6.
Aandacht gevraagd
Momenteel komen er bij buurdorpen van Heeze klachten bij de politie binnen over twee onbekende
mannen die jonge kinderen vragen om achterin hun witte bestelbus te stappen.
Wij willen u adviseren om thuis met de kinderen te bespreken hoe ze in deze situatie het beste kunnen
handelen.
Coronaprotocol
Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van de draaiboeken m.b.t. corona. Vanuit de minister zijn er 4
fases voorgeschreven die in een coronagolf van toepassing zijn . Momenteel zijn er geen maatregelen
actief, buiten de gestelde adviezen (handen wassen, ventileren en testen bij klachten).
Op school merken we dat het aantal coronagevallen wel wat toeneemt. Heeft uw zoon/dochter corona,
dan volgen wij de quarantaineregels van het RIVM. Deze zijn te vinden op:
https://mijnvraagovercorona.nl/nl#hulp-per-onderwerp
Heeft u nog zelftesten nodig voor de kinderen? Geef dit even aan bij de leerkracht. Wij geven deze dan
mee.

Nieuws van buitenaf
Bericht van IVN
Natuuractiviteiten Lente/zomer 2022
De lentekriebels waren volop aanwezig op de school en er zijn allerlei
natuuractiviteiten gedaan met hulp van IVN/schoolgidsen, de
natuurouders en hulpouders.
Alle groepen hebben leerzame buitenactiviteiten kunnen doen! Door de
leerkrachten van groep 1-2 werd aan de natuurouders gevraagd of er
misschien kikkervisjes in klas konden komen. Ze zijn fantastisch om te zien voor de kleuters.
Uiteraard zijn er bepaalde voorwaarden. Instructies met instructiefilmpje o.a. over de verzorging:
Doe het zelf: kikkerdrilbak maken | IVN
Nadat de achterpootjes bij de kikker te zien zijn en het niet lang meer zal
duren dat de voorpootjes komen, worden de kikkervisjes weer opgehaald
door de natuurouders en terug gezet in de poel waar ze vandaan komen. Dat
is belangrijk!
Inge (natuurouder) heeft ook dit jaar weer mooie takken van de paardenkastanje naar school
gebracht. Heel bijzonder om te kunnen zien wat er uit de knop komt!
Groep 3 is naar de kinderboerderij “de Hoeve” bij Kempenhaeghe gegaan.
Groep 4 heeft het Ganzenspel gespeeld op het veld aan de Molenhoeve.
Groepen 5-6 zijn op zoek geweest naar zoogdieren m.b.v. een zoekkaart.
Groep 6 heeft een wandeling gedaan naar de insectenhotels.
Groepen 1-2 en 7-8 konden de ontwikkeling van ei tot vlinder
volgen in de kweekkooi in de klas. Leuk om de ontwikkeling te
kunnen zien en volgen!
Groep 8 heeft het Project Eigen Dorp kunnen doen in de
Sleutelbloem! Allerlei onderzoekjes m.b.v. microscopen, binoculairs en reageerbuisjes…. Heel erg
leuk!
Natuurouders helpen de leerkrachten bij de organisatie en uitvoering van praktische
natuuractiviteiten. Natuurouders geven geen les, dat doet de leerkracht.
Natuurouders kunnen zo wel hun betrokkenheid met de natuur overbrengen op kinderen.
Alle activiteiten zijn met hulp van de natuurouders (Inge en
Ineke) en het IVN gedaan. Schoolgidsen gaan verdwijnen en de
leerkrachten kunnen alleen natuuractiviteiten doen met de hulp
van natuurouders. Op dit moment zijn er maar 3 natuurouders
op de Dirk Hezius. Er is dus een dringende behoefte aan
nieuwe natuurouders op school!

Hoe word je Natuurouder?
Om natuurouder te worden organiseert het IVN Heeze-Leende 1 keer per jaar gratis een aantal
bijeenkomsten (max. 4) die je vooral kennis laten maken met wat het IVN jarenlang heeft opgezet
op de scholen (projecten, leskisten, wandelingen enz.).
De bijeenkomsten biedt gelegenheid om je te verdiepen in:
- basiskennis van natuur en milieu
- kind en natuur
- natuureducatie en lesmaterialen
- werkvormen en veldwerk
De cursus is GRATIS. Je hoeft geen lid te zijn van het IVN en je hoeft niet alles te weten over de
natuur. Je bepaalt zelf hoeveel TIJD je erin steekt!. Belangrijk is dat je je betrokken voelt bij de
natuur.
Nieuwsgierig?...
Voor meer informatie over natuurouders en de cursus kunt u terecht bij website:
Word natuurouder op school! | IVN
of mail naar:
natuurouders@ivnheezeleende.nl

