DIRK DE POSTDUIF
Nieuwsbrief 4 – 25 november 2021

Jaargang 42

Agenda
1 december
3 december
5 december
6 december
7 december
22 december
24 december
25 december
26 december
31 december

Inloop*
Sinterklaasviering
Sinterklaas
Studiedag
OV vergadering
Inloopspreekuur sociaal team*; Dirk de postduif
Kerstviering
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaarsavond

* Deze activiteiten gaan niet door i.v.m. Coronamaatregelen

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

Wieke, Vince
Djentel
Puck, Liva
Eva, Chris

Medewerkers: Juf Cheryl, Juf Henriette, Meester Marcel

Schoolontwikkelingen
Training Numicon
Vanuit het NPO-geld is het rekenmateriaal van Numicon aangeschaft. Numicon maakt het rekenen op een
geordende manier inzichtelijk. Door getallen te koppelen aan een beeld krijgen de leerlingen beter inzicht
in de getallen en kunnen ze zien wat ze doen.
Passend bij deze materialen heeft een deel van het team de training gevolgd om dit nog beter in te kunnen
zetten in de groep.

Mededelingen
Gezondheid / ziekmelden
We zien dat ook bij ons langzaam maar zeker steeds meer kinderen klachten krijgen die passen bij Corona.
We willen u vragen om goed de stappen van de beslisboom te doorlopen. Deze zit ook bij deze nieuwsbrief
en is te benaderen via deze link. Een van de moeilijke klachten is het hoesten. Af en toe een “kuchje” kan
wel. Hoest uw zoon of dochter veel dan vragen we u hem of haar thuis te houden en te laten testen via de
GGD.
Wilt u een leerling ziekmelden gebruik hiervoor dan de ziekmeldingsbutton in de app. Voor afspraken bij de
huisarts / orthodontist / specialist kunt u het mededelingenformulier gebruiken.
Inloop
De aangescherpte maatregelen gaat de inloop van 29 november t/m 3 december niet door.
Sinterklaas
Vrijdag 3 december krijgen onze kinderen speciaal bezoek,
Sint en zijn pieten komen naar de Dirk Heziusschool met 't grote boek!
Zij worden dit jaar in de speelzaal ontvangen,
niet op 't schoolplein, dus ouders even zwaaien en niet stiekem blijven hangen;)!
Om jullie kinderen te zien genieten,
zal de juf wat foto's schieten!
Die je daarna als 't feest is geschiedt,
voor iedere groep weer op klasbord ziet!
Groeten van de Sint commissie
Voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in groep 7
Op dinsdag 9 november hebben we in groep 7 de
voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd
gehouden. Op 11 november hebben we de winnares
bekend gemaakt.
Puck van Eersel gaat onze school vertegenwoordigen bij
de voorronde in ’t Perron.
Namens het hele team: Proficiat Puck. Je hebt het heel
goed gedaan!
De overige kandidaten (Malin, Tijs, Hugo, Anna, Isabel)
waren ook erg goed. Ook jullie zijn KANJERS!

Spaanse les
Al jaren ontvangen enkele leerlingen van onze school Spaanse les. Deze lessen worden gegeven door een
moeder met Spaanse achtergrond en zijn na de zomervakantie overgenomen door een andere ouder.
Helaas kunnen ze het allebei niet meer combineren met het werk. Wij zijn daarom opzoek naar een
vervanger.
Het gaat om 1 uur les per week, de dag en tijd zijn nader af te spreken. Voor de les is een kleine
vrijwilligersvergoeding mogelijk. We geven de voorkeur aan Spaans i.v.m. de materialen maar wanneer er
een ouder graag les wil komen geven in een andere taal is dat mogelijk.
Als u interesse heeft of vragen kunt u mailen naar elske.kemperman@eenbes.nl

Verkeer
Zichtbaarheid in het verkeer
Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting en reflectie pas op het allerlaatste moment
zichtbaar zijn voor medeweggebruikers.
De boodschap is dus: zorg er voor dat je goed ziet en gezien wordt in het verkeer! Dan ben je veilig
op weg.
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets met goed werkende
verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en kleding.
Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook!
Kijk ook eens naar dit filmpje: https://www.schoolopseefkalender.nl/mat/66
Beslisboom
22 November is de nieuwe beslisboom gepubliceerd. Deze zit als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Nieuws van buitenaf
Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op Basisschool Dirk Hezius de groepstypecursus
van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een
voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen
die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid
beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach
boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het
tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: donderdag 10 maart 2022
Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur
Leslocatie: Basisschool Dirk Hezius, Schoolstraat 1 5591 HK HEEZE








Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 10 januari en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip
Met gratis annuleren tot 21 februari blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij
je geld terug. Beloofd!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.

PEERS4PARENTS PROGRAMMA
Oudergespreksgroep hoogbegaafdheid
Het Peers4Parents Programma is een begeleide oudergespreksgroep van 7-10 ouderparen van
(hoog)begaafde kinderen. In een ontspannen sfeer komen ouders in contact met andere ouders van
begaafde kinderen waar je (h)erkenning vindt, ideeën en ervaringen uitwisselt, ondersteuning, nieuwe
inzichten en perspectieven krijgt en leert van elkaar.
Ken jij ouders met een (hoog)begaafd kind die interesse hebben in het volgen van een oudercursus? Deel
dan onderstaande informatie.
Wat leren ouders?
•
• Ontdekken hoe je je (hoog)begaafde kind beter kunt begrijpen?
•
• Ervaringen delen met andere ouders die jou begrijpen?
•
• Handvatten vinden om je kind nog beter emotioneel te kunnen begeleiden?
•
• De communicatie en relatie met je kind, partner en/of school verbeteren?
Start Peers4Parents-groep
In januari start er in de omgeving Helmond met een Peers4Parents-groep. Tijdens tien 2-wekelijkse
bijeenkomsten worden de volgende onderwerpen besproken:
•
• Kenmerken van begaafde kinderen
•
• Communicatie: de sleutel tot relaties
•
• Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
•
• Discipline en zelfmanagement
•
• Intensiteit, perfectionisme en stress
•
• Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie
•
• Sociale contacten: het belang van peers


•
•
•

• Andere kinderen in het gezin: enig kind, broers en zussen
• Waarden en tradities én uniek en onderscheidend zijn
• De complexiteit van succesvol ouderschap

Deze thema’s worden aan de hand van het boek “de Begeleiding van hoogbegaafde kinderen” van James T.
Webb besproken. De avonden worden begeleid door Peers4Parents getrainde facitiators Annemarieke
Dunsbergen en Simone de Visser – de Jong.
Informatie en aanmelden
Wil je je aanmelden of heb je vragen, neem dan gerust contact op met Annemarieke (www.teach2day.nl) of
Simone (www.simonedevisser.nl).

