DIRK DE POSTDUIF
Nieuwsbrief 2 – 29 september 2021

Jaargang 42

Agenda
04 oktober Dierendag
04 oktober t/m 08 oktober: dagelijkse inloop 08.20 - 08.30
05 oktober Dag van de leerkracht; Meesters- en Juffendag
06 oktober Studiedag; Start Kinderboekenweek
20 oktober Inloopspreekuur sociaal team; Dirk de Postduif
25 oktober Herfstvakantie t/m 29-10
31 oktober Halloween

Jarigen op onze school
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Roos
Ivan
Stef
Noor, Pien, Nienke, Jasmijn
Stef, Malin
Gioia, Wies, Noi, Dean S

Medewerkers: -

Schoolontwikkelingen
Methode Atlantis
De groepen 4 t/m 8 zijn gestart met de nieuwe methode Atlantis. Atlantis is een lesmethode die staat voor
plezierig en effectief leesonderwijs. Het technisch lezen en het begrijpend lezen wordt hierin aangeboden. Alle
leerkrachten die met deze methode werken hebben de online training gevolgd.
Numicom
Dankzij de NPO-gelden kunnen wij de materialen van Numicon aanschaffen. Met deze materialen worden
getallen in het rekenen concreet gemaakt. Kinderen krijgen door de concrete materialen inzicht in de getallen.
Ook het team wordt hierin via een online training geschoold.

Mededelingen
Traktaties
In de nieuwsbrief omtrent de corona-maatregelen heeft u gelezen dat traktaties ook weer door u zelf gemaakt
mogen worden. Wij geven de voorkeur aan een kleine en gezonde traktaties. Achteraan deze nieuwsbrief
vindt u een aantal voorbeelden van traktaties die eenvoudig te maken zijn.

Verkeersveiligheid
Met de koude dagen in het vooruitzicht zien we vaker dat kinderen met de auto naar school gebracht worden.
Wij willen u hierbij vragen om, zeker in de schoolomgeving, rustig te rijden en alleen te parkeren in de
parkeervakken en niet op de stoep. Deze willen we vrij houden voor de voetgangers. Samen zorgen we voor
een veilige weg naar school.
Lopen en fietsen? Daar word je wijzer van!
Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen? Een begrijpelijke keuze. Toch willen wij u uitnodigen
om uw kind regelmatig lopend of met de fiets naar school te brengen. Want dat heeft veel voordelen.




Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen nieuws. Maar er is meer.
Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen stimuleert.
Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met uiteenlopende
verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname. En dat is nodig.
Want er komt een moment dat uw kind echt alleen op pad gaat

Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de schoolomgeving. En des
te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto ook eens te laten staan.
Even voorstellen:
Mijn naam is Lotte Meelen. Ik ben 18 jaar oud.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op Gilde Opleidingen in Weert.
Ik kom uit Heeze en in mijn vrije tijd doe ik aan hockey, werk ik bij de action, spreek ik
graag af met vriendinnen en pas ik graag op. Ik kom elke maandag, dinsdag en
donderdag stagelopen in groep 3 bij juffrouw Henriette en juffrouw Carla. Ik hoop veel te
gaan leren en een leuke tijd hier te hebben. Ik heb heel veel zin in dit schooljaar!!
Met vriendelijke groet,
Lotte Meelen

Nieuws vanuit de MR
MR
Versterkt door een enthousiast nieuw lid (Simon Dona, ouder geleding) hebben we onlangs weer verschillende
schoolse zaken in de MR besproken, waaronder de pauzeroosters, de coronamaatregelen, de personele
bezetting, de samenwerking tussen MR en directie en de verkeersveiligheid. Ook hebben we met elkaar
speerpunten vastgesteld.
Onderwerpen die, naast de verplichte agendapunten, extra aandacht verdienen, namelijk:
1. De verkeersveiligheid: de situatie in de Emmerikstraat en de spoorlaan vinden we zorgwekkend. Ook
de viezigheid op straat en de parkeerplaats en veilige oversteekplaatsen hebben onze aandacht.
2. De communicatie met de achterban heeft ook onze speciale aandacht dit schooljaar.
3. Als derde punt stellen we de school, de omgeving en de identiteit centraal. We willen kijken hoe we
ons als school goed kunnen profileren. Het nieuwe centrumplan vinden we heel belangrijk, ook dat wij
echt als gesprekspartner worden gezien door de gemeente. Daarnaast willen we het hebben over de
diversiteit en de Brede school.
Groeten, namens de MR,
Marcel Sijmons, Ester Beernink, Yvonne van Nispen (personeelsgeleding MR), Monique Mulders, Peter van
Hoof, Simon Dona (oudergeleding).

Nieuws van buitenaf
Bijeenkomst Passend Onderwijs

Aanmeldlink klik hier

Sociaal Team Heeze-Leende
Mijn naam is Maudy Verheijen. Vanuit het Sociaal Team van de gemeente Heeze-Leende ben
als contactpersoon gekoppeld aan de school van uw kind(eren).
Bij mij kunt u terecht met vragen en adviezen over opvoeden en opgroeien.
De ondersteuning vanuit het Sociaal Team is voor school, ouders en de kinderen zelf. Dit kan
kortdurend zijn, maar als het nodig is ook voor een langere periode.
Thema’s kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, ondersteuning bij de opvoeding,
echtscheiding, grenzen stellen, slaapproblemen, middelengebruik en rouwverwerking.
Bereikbaarheid:
Meerdere keren per jaar zijn er inloopspreekuren op school. Op deze momenten kunt u binnenlopen om uw
vraag te stellen.
Hieronder vindt u een overzicht van de inloopspreekuren voor het komend schooljaar:
Het tijdstip is van 8.30u tot 10.00u
Woensdag 20 oktober
Woensdag 24 november
Woensdag 22 december

Woensdag 26 januari
Woensdag 23 februari
Woensdag 16 maart

Woensdag 13 april
Woensdag 18 mei
Woensdag 22 juni

Als u het prettiger vindt om op een ander moment en/of een andere locatie af te spreken, dan kunt u mij
bereiken via de intern begeleider of rechtstreeks via m.verheijen@heeze-leende.nl of
06-38849839.
Mijn werkdagen zijn: dinsdag, woensdag en donderdag.
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 | Sociaal Team
Cursussen sociaal Team Heeze-Leende
In dit bericht brengen we u graag op de hoogte van een aantal cursussen voor kinderen vanuit een specifieke
hulpvraag.
BRUSSEN-cursus: kinderen met broer/zus met specifieke diagnose en/of beperking
WINDKRACHT-training: sociale vaardigheid en weerbaarheid
KIES-training: kinderen van gescheiden ouders
BRUSSENCURSUS
Wanneer ben je een brus?
Wanneer je een broer of zus hebt met een (chronische) ziekte en/of beperking ben je een “brus”.
Wat houdt de cursus in?
De ‘brussencursus’ is een cursus waar kinderen van 7 tot 12 jaar, die een broer of zus hebben met
bijvoorbeeld: autisme, ADHD, een verstandelijke of lichamelijke beperking, elkaar kunnen ontmoeten.
Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen kunnen de kinderen ervaringen en
gevoelens met elkaar delen. Spelenderwijs krijgen zij informatie over de beperking van hun broer of
zus.
Meer informatie en aanmelden: www.heeze-leende.nl/brussencursus

SOCIALE VAARDIGHEID EN WEERBAARHEIDSTRAINING
Windkracht 6 (groep 3-4-5) en 8 (groep 6-7-8) zit boordevol leuke, leerzame oefeningen en speciale spellen om
sociale en communicatieve vaardigheden te trainen en om je weerbaarheid verder te ontwikkelen.
Meer informatie en aanmelden: www.heeze-leende.nl/weerbaarheidstraining
KIES-training
KIES is een preventief hulpprogramma, ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind met gescheiden
ouders.
Onder professionele begeleiding van een KIES-coach gaan we aan de hand van verschillende
werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met
elkaar. In de veilige besloten sfeer van de groep kunnen kinderen op speelse wijze hun ervaringen met
de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze
mogen uiten.
Meer informatie en aanmelden: www.heeze-leende.nl/KIES
Bij vragen kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht of de intern begeleider. Daarnaast kan er contact
opgenomen worden met de contactpersoon van het Sociaal Team; Maudy Verheijen.
m.verheijen@heeze-leende.nl of 06-38849839.
Star Class
Op 20 september hebben alle kinderen van basisschool Dirk Hezius gekeken en actief meegedaan aan de
promotieshows van Star Class. Mocht uw kind de lessen die na school gegeven worden willen volgen, ligt er in
de klas een inschrijfformulier.

Traktatie Inspiratie
Een schooltraktatie eenvoudig, leuk en lekker (en vaak nog gezond ook) maken is niet zo moeilijk. Hieronder
een aantal voorbeelden ter inspiratie. Meer inspiratie nodig? Kijk eens op Pinterest of op het web.

Aardbei-druif slang
Een prikker met druifjes en een
aardbei. De oogjes zijn van
fondant, glazuur of een sticker

Dikkie Dik
Dikkie Dik prik je met een
satéprikker in een gezonde
mandarijn.

Komkommmermannetje
Een snoepkomkommer met
een drop hoedje. Een gezond
alternatief kan natuurlijk ook.

Indiaantjes
Een doosje rozijnen / smarties /
etc, witte schilderstape en 2
ogen maakt een mummie.

Zoete slang
Deze slag bestaat uit een
statéprikker met daarop een
snoepje. Oogjes van
decoratiebolletjes, vastgezet
met glazuur.

Nijntje wafel
Deze (rijst)wafel in folie met
daarboven 2 papieren oren.

Watermeloenijsjes
Punten watermeloen op een
rietje geprikt.

Sweetpopcorn
Versierde bekers gevuld met
heerlijke popcorn

Oranje beer
Mandarijn met oortjes en een
gezichtje

Mummie in the box
Een doosje rozijnen / smarties
/ etc, witte schilderstape en 2
ogen maakt een mummie.

Monsterlijke druiven
Versier een doorzichtig
bekertje, 2 marsmallows voor
de ogen. Druiven of ander fruit
maakt de monsters af.

Feestelijke spies
Een prikker met
komkommerlint en lekkere
stukjes fruit en groente.

Sneeuwmannetjes
Witte bekertjes gevuld met
popcorn.

Eikeltjes
Soezen, een ministroopwafeltje aan een prikker.

Wafelhoofd
Wafels per stuk verpakken.
Ogen erop van papier.

