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Agenda
01 november t/m 05 november
03 november
05 november
10 november
11 november
12 november
13 november
18 november
23 november
24 november
25 november
30 november

Inloopweek

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor ouders groep 7/8
Start Week van de mediawijsheid; Open podium groep 1/2 a en 1/2 b
Controle fietsverlichting groep 3 t/m 8
ANWB Streetwise groep 1 t/m 8; Sint Maarten
Einde Week van de media wijsheid
Aankomst Sinterklaas
OV vergadering
Ouderavond
Inloopspreekuur sociaal team
Dirk de postduif; Ouderavond
MR vergadering

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

Roza, Moos
Joep
Suus
Merlijn, Sil, Ben, Elin
Sten, Femke, Martin
Neeltje
Mees, Fernando, Daniel, Anna
Puck

Medewerkers:

juf Annemieke

Schoolontwikkelingen
Sinds de start van het schooljaar is er hard gewerkt. Door de leerlingen én door de leerkrachten.
Er is een start gemaakt met de nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen: Atlantis. In deze
methode leren kinderen teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Er wordt veel aandacht besteed aan
de leesbeleving. Lezen is leuk én belangrijk. Om in te spelen op de verschillende niveaus in de groep biedt
Atlantis veel mogelijkheden om te differentiëren. Zo groeien alle kinderen in het leesproces.
Ook thuis is het belangrijk om te lezen, het liefst dagelijks. Dit kan voorlezen, samen lezen of lekker zelf
lezen zijn. Zoals bij heel veel dingen telt hier ook: goed voorbeeld doet goed volgen! Samen gezellig met
een boek op de bank, praten over dat wat je leuk vindt om te lezen en samen een bezoek te brengen aan
de bibliotheek zijn een paar manieren om dit te stimuleren.
De methode Blink heeft zijn plek gevonden in de groepen 3-8. Blink richt zich op de wereld oriënterende
vakken. Door leerlingen nieuwsgierig te maken en te werken vanuit betekenisvolle contexten leren we over
de natuur, geschiedenis en de wereld. Na de vakantie wordt er in groep 3-8 gewerkt aan hetzelfde thema.
Hier gaat u zeker nog meer van horen!
Tijdens de studiedag van 6 oktober is het team aan de slag gegaan met de ontwikkeling van ons onderwijs
en de school. We hebben gekeken naar het punt waarop we nu staan als school. Wat zijn onze sterke
punten, dus wat willen we behouden. We hebben gekeken naar zaken die we graag anders zouden willen
zien en wat we nog graag zouden willen. Dit zowel bij de “gewone vakken” als bij de “creatieve vakken”.
Hier gaan we de volgende studiedag mee verder.
In de middagpauze zijn we als team verrast met een heerlijke lunch, georganiseerd door de ouders van de
OV. Werkelijk genieten van heerlijke soep, broodjes én een toetje!

Mededelingen
Controle fietsverlichting en Streetwise
Woensdag 10 november vindt bij ons op school de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole voor groep 3 t/m 8
plaats.
De kinderen van deze groepen mogen hun fiets die dag voor het raam van de eigen klas neerzetten.
Wanneer een fiets goedgekeurd wordt, dient deze aan de wettelijke eisen te voldoen:
De fiets dient een wit of geel voorlicht te hebben, een rood achterlicht, een rode reflector achter te hebben
en voorzien te zijn van reflectie in de wielen of op de banden.
Lampjes die aan een touwtje bungelen voldoen niet aan de wet en worden daarom afgekeurd.
De ervaring leert dat crossfietsjes vaak geen reflectoren hebben, toch gelden al die reflectie-eisen ook op
klaarlichte dag, dus keihard nodig, net als een bel en goede rem.
Een dag later op donderdag 11 november hebben we onze Streetwise activiteit.
De ANWB komt met een gevarieerd aanbod aan verkeersactiviteiten waaraan de kinderen gedurende de
ochtend zullen werken.
Voor groep 7 en 8 betekent dit dat zij deze dag ook hun fiets mee naar school moeten nemen.

Teamzaken
Juf Lisa heeft op woensdag 13 oktober voorlopig haar laatste werkdag gehad. Zij gaat zich nu voorbereiden
op de verhuizing én de komst van de kleine! Wij wensen haar een fijn verlof. Na de carnavalsvakantie zal zij
weer komen werken.
Juf Isa neemt gedurende het verlof van Lisa de groep volledig over. Ook na het verlof van Lisa zal zij op de
dagen dat Lisa thuis is in groep 8 blijven.
Voorstellen
Vanuit het Expertise Netwerk van de Eenbes zijn een coach en orthopedagoog aan onze school verbonden,
net als aan alle Eenbes basisscholen.
Het Expertise netwerk (EN) beoogt passend onderwijs in het basisonderwijs in brede zin te ondersteunen
en is gericht op hulp voor de leerling, de leerkracht, de intern begeleider, de directeur en het team.
In de deze nieuwsbrief stellen onze coach en orthopedagoog zich aan u voor.
Mijn naam is Josephine Heuff en ik ben werkzaam als coach bij het Expertise Netwerk
Eenbes. Van daaruit ben ik vooral verbonden aan de scholen in Heeze en Nuenen.
Als coach kan ik meekijken naar de juiste ondersteuningsbehoeften van een leerling of
van een groep. Samen kunnen we die dan in kaart brengen. Het sparren met een ib-er of
leerkracht over zorgvragen die er op schoolniveau of groepsniveau liggen is ook mogelijk.
Het uitvoeren van kortdurende of langdurende trajecten, met een groep, een leerling,
een leerkracht of een team, kan daaruit voortvloeien.
Mijn naam is Pascalle van den Heuvel en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Expertise
Netwerk Eenbes. Van daaruit ben ik verbonden aan de scholen uit Heeze en Mierlo.
Als orthopedagoog kan ik ondersteuning bieden bij de schoolse ontwikkeling van uw kind.
Denk hierbij aan de cognitieve ontwikkeling, didactiek, gedrag in de klas en een stukje
sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan middels handelingsgerichte diagnostiek
(onderzoek), observatie en/of leerlingbesprekingen. Daarnaast neem ik deel aan de
Zorgteam overleggen.

De aanvraag voor hulp of ondersteuning verloopt altijd via de directeur of ib-er.
Wil je meer weten over het Expertise Netwerk? Kijk dan op: https://www.expertise-netwerk.nl/

Nieuws van buitenaf

Sint Maartenviering
Lampionnenoptocht voor de kinderen
Op zaterdag 13 november wordt de jaarlijkse
St. Maartenviering weer gehouden.
We starten rond 17.30 uur (verzamelen vanaf 17.15 uur) bij het
Nicasiushuis en lopen van daaruit naar de Pastorietuin. Als we bij de
Pastorietuin zijn, zullen we ons daar lekker kunnen opwarmen bij het
kampvuur en genieten van liedjes en het verhaal van de heilige Martinus.
Daarna is er voor jullie een lekker kopje chocolademelk en een koek.
Probeer voor deze viering een mooie eigengemaakte lampion mee te
brengen zodat we weer een hele feestelijke lichtjesoptocht kunnen
maken.
We willen op deze avond ook een liedje zingen. Het gaat zo:
[melodie: “’daar was laatst een meisje loos”]

Sinte Maarten op zijn paard
Kwam iemand tegen, kwam iemand tegen
Sinte Maarten op zijn paard
Deelde zijn mantel met zijn zwaard
Succes met de voorbereidingen en fijn als je er bij kunt zijn!

DE HEIBESSUMS ORGANISEREN:
Party Night met TURBO TEAM!!
Vrijdag 5 november aanstaande gaan we het dak ervan af blazen tijdens de partynight van de Heibessums.
Niet alleen kun je losgaan op de muziek van de bessum DJ met een hapje en een drankje, maar ook op de
nieuwste muziek van het TURBO TEAM!! Ja je leest het goed, TURBO TEAM komt samen met hun
achtergrond danseressen van de LUCKY BANDITS hun nieuwste hit “we gaan voor die kater” en nog zo veel
meer. Weet jij met jou dansmoves een prijsje te winnen?
SAVE THE DATE!!
Vrijdag 5 November van 19.30 tot 22.30 bij ’T Perron in Heeze. Ben jij tussen de 10 en 15 jaar? Voor slechts
€2- (incl. 1 consumptie) kun je er bij zijn.
Hei of gin Hei? Bessum!!
Spotlight
Zondag 7 november bouwen de Heibessums een feestje in ’t Perron. Jij mag daar bij aanwezig zijn! Wat is
er te zien en te doen?
- Dansen op te gekke muziek!
- Kans op leuke prijsjes
- Schminkhoek
- Bezoek van Scottie
- Gezelligheid
- Snoepbar voor de jeugd
- En natuurlijk een bar voor alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
- Lancering van de nieuwe prins(es)
- Bekendmaking van het nieuwe jeugdduo…
… wil jij onze nieuwe jeugdprins of jeugdprinses worden? Meld je dan snel
aan! Meer informatie vind je op www.heibessums.nl/jeugd
Hopelijk tot ziens!
Wij hebben er enorm veel zin in en kunnen niet wachten om ons
Jubileumjaar met jullie te gaan vieren!

Tijdens alle activiteiten leven we de dan geldende corona maatregelen na.

