DIRK DE POSTDUIF
Nieuwsbrief 5 – 24 december 2021

Jaargang 42

Agenda
01-01
06-01
18-01
19-01
26-01
26-01
28-01

Nieuwjaarsdag
Drie Koningen
MR vergadering
OV vergadering
Inloopspreekuur Sociaal Team (waarschijnlijk online)
Dirk de postduif
Open podium groep 5

Mocht de inloop in de eerste week na de vakantie mogelijk zijn, dan hoort u dit. Wij verwachten dat met de
huidige maatregelen dit helaas nog niet kan.

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

Annabel, Sam
Meis, Lynn
Seff
Fer, Daniël
Eva
Fee, Alyssa
Noor

Medewerkers: Christien

Schoolontwikkelingen
Terugblik periode herfst – kerst
De periode na de herfstvakantie is omgevlogen. De kinderen hebben hard gewerkt, veel geleerd en zijn
écht gegroeid. Mooi om deze ontwikkeling te zien.
Helaas gooide corona bij een aantal zaken roet in het eten. Het bezoeken van middelbare scholen,
excursies en de inloop door ouders konden helaas niet doorgaan.
De oudervereniging heeft deze periode de leerlingen en de school hard gewerkt: een veilig Sinterklaasfeest,
lichtjes bij de school en een hele fijne kerstafsluiting. Mooi om te zien dat we omkijken naar een ander met
de kaartjes, omkijken naar elkaar door kerst in onze eigen groep te vieren en omkijken naar onszelf door te
genieten van de dingen die we doen.
Ook van ouders werd veel gevraagd. Kinderen met een snotneus mochten eerst wel naar school, toen niet
en pas na een test van de GGD. Uiteindelijk werden ook de zelftesten geaccepteerd. Een enkele groep heeft
2 dagen thuisonderwijs gehad. Fijn dat iedereen daar ook bij aanwezig was. Ook de kinderen die thuis
onderwijs kregen hebben hard gewerkt. Top! Het filmpje van “Even tot hier” gaf wel weer hoe we de
afgelopen maanden gestoeid hebben met het “snottebellenprotocol”. https://youtu.be/LFHjcQyEnEY
In de laatste week moesten opeens de scholen dicht. De noodopvang was open voor wie dit echt nodig
had. Wat fijn dat de opvang van bijna alle kinderen thuis geregeld was. De noodopvang was er voor de
gezinnen waar dit niet geheel lukte. Met deze kinderen hebben we fijne dagen gehad op school. Er is
gespeeld, gewandeld en geholpen met opruimen.
De leerkrachten hebben de school opgeruimd, lessen voorbereid en tijd gehad om administratief de berg
weg te werken.
En hoe de komende periode eruit komt te zien weten we nog niet. Zodra wij hier bericht over hebben
communiceren we dit met u. De verwachting is dat wij dit op 3 januari horen en dat wij u hier vlot erna
over informeren. Dit geldt zowel voor de afspraken die er zijn als we open mogen, maar ook voor de zaken
die geregeld moeten worden als we nog dicht blijven.
Voor nu wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.
Geniet van de momenten met elkaar en maak mooie herinneringen!
Wij hopen in 2022 u weer te zien bij én in school!
De Dirk Heziusschool got talent!
Wat zijn uw talenten? En die van uw kind? Wereldwijd zijn er 24 talenten. Deze talenten heeft iedereen en
zij beschrijven de sterke kanten van mensen. Zo kun je zorgzaam zijn, nieuwsgierig, of juist moedig.
Iedereen heeft een uniek talentenprofiel. Wilt u ook weten wat de sterke kanten van uw kind zijn? Dat
kan! De Dirk Heziusschool vindt het namelijk belangrijk om aandacht te schenken aan de talenten van
hun leerlingen. Daarom werken zij mee aan een onderzoek van Driestroom en de Radboud Universiteit om
de talenten van kinderen in Nederland in kaart te brengen. In januari 2022 ontvangt u hierover een brief
met meer informatie. Wij zouden het erg fijn vinden als u mee wilt werken aan het onderzoek! Als dank
ontvangt ieder kind dat mee heeft gedaan een eigen talentenprofiel.

Mededelingen
Verkeer
Mogen uw kinderen ook al in de gordel? Moeten ze nog in een kinderzitje? Of op een zittingverhoger? En
wat als u een keertje andermans kinderen meeneemt en u heeft geen passend autozitje? Wij zetten de
belangrijkste regels voor u op een rij:
• Eigen kind, kleiner dan 1.35 meter en tot 18 kg: Stoeltje met vijfpuntsgordel;
• Zwaarder dan 18 kg: Zittingverhoger (liefst met rugleuning) met autogordel;
• Langer dan 1.35 m én uw kind kan, zittend met de billen tegen de rugleuning, de knieën buigen
over de zitting van de bank: In gewone autogordel. Zolang uw kind nog niet goed op de achterbank
kan zitten, kunt u beter een zittingverhoger blijven gebruiken.
• Incidenteel vervoer van andermans kind over korte afstand, jonger dan 3 jaar: In passend zitje;
• Ouder dan 3 jaar: Op achterbank in gewone gordel.
Nog een tip...
De bevestiging van de meeste autogordels is in hoogte verstelbaar. Zet ‘m bij kinderen in de laagste stand.
Zorg dat het diagonale deel van de gordel over het sleutelbeen en de borst loopt en niet in de hals snijdt.
Veilig vervoer van kinderen in de auto
De auto lijkt zo op het oog een veilige omgeving voor een kind. Maar deze schijn bedriegt, kinderen zijn
kwetsbaar en kunnen snel gewond raken. Ouders geven veel geld uit aan allerlei beschermingsmiddelen;
een box voor de kleintjes, hekjes voor de trap, beveiliging van stopcontacten, deurklemmen en
beschermhoekjes op de tafel. In en rond het huis zit het dus wel goed, maar de veiligheid in de auto is vaak
een ander verhaal.
Ondanks allerlei voorlichtingscampagnes over autogordels worden veel kinderen nog los in de auto
vervoerd. Vooral op korte autoritjes dragen de kinderen vaak geen gordel. De gedachte is dat er op deze
korte ritjes niet zo snel iets zal gebeuren. Maar niets is minder waar. Jaarlijks raken honderden kinderen
gewond omdat ze zonder gordel reizen. Zelfs een aanrijding met lage snelheid kan dan al ernstige gevolgen
hebben. Om kinderen in het verkeer te beschermen heeft de overheid duidelijke regels opgesteld voor het
veilig vervoer in de auto (zie hierboven).
Bespreek onderstaande regels regelmatig met uw kind:
Tip 1: Let op dat uw kind ook veilig vervoerd wordt naar bijvoorbeeld de sportwedstrijd.
Tip 2: Geef zelf het goede voorbeeld en draag altijd een autogordel.

Nieuws vanuit de MR
Op dinsdag 30 november hebben we weer een (online) MR vergadering gehad. We hebben het tijdens deze
vergadering uitgebreid gehad over het centrumplan en de berichten in het Eindhovens Dagblad naar
aanleiding van de gemeenteraadsvergadering. Annelies heeft ook met een wethouder van de gemeente
gesproken en aangegeven dat school het van het grootste belang vinden, dat als er over de school
gesproken wordt de school daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Verder worden wij door de gemeente op de hoogte gehouden van de stand van zaken omtrent het
centrumplan. Zodra wij meer informatie ontvangen, zullen wij dit met onze achterban (de ouders) delen.
We hebben het ook over de verkeerssituatie gehad, er is een nieuwe medewerker op het gebied van
verkeer aangesteld door de gemeente. School heeft al contact met haar gehad en (zodra we qua

maatregelen weer meer mogen), zullen we ook met de verkeersouders en leerlingen/directie met haar aan
de slag gaan om te kijken of we de verkeersveiligheid rondom school kunnen verbeteren.
De school is in ontwikkelteams bezig met het borgen van het coöperatief leren en met het ontwikkelen van
leren op jouw manier en persoonsvorming. De MR is hierover bijgepraat. De leerkrachten krijgen hierbij
ondersteuning van 2 externe specialisten tijdens teamvergaderingen en studiedagen.
De MR bestaat uit de leerkrachten Marcel Sijmons. Ester Beernink, Yvonne van Nispen en de ouders Peter
van Hooff, Monique Mulders en Simon Dona.
Aangezien Simon dit jaar nieuw is in de MR, wil hij zich graag voorstellen.
Ik ben Simon Dona, vader van Julia (groep 6) en Rosemarie (groep 3). Sinds dit schooljaar ben ik
toegetreden tot de MR. In het dagelijks leven ben ik stedenbouwkundige en begeleid ik met name
overheden door het hele land met strategische ruimtelijke veranderingen. Deze ervaringen,
gebaseerd op een combinatie van creativiteit en proceskunde, wil ik graag inzetten voor onze
school. Ik vind het fantastisch hoe het team met de hulp van vele ouders de Dirk Hezius School tot
een hele fijne, inspirerende en veilige plek maakt en draag daar graag mijn bescheiden steentje aan
bij. Ik breng de kinderen bijna dagelijks 's ochtends naar school en ben dan ook - vaak zwaaiend
voor het raam van groep 3 - als MR lid aanspreekbaar voor iedereen die vragen of zorgen bij ons wil
agenderen.
Ieder jaar treedt 1 lid van de oudervereniging af, ieder lid neemt plaats voor een periode van 3 jaar. Na de
zomervakantie komt er weer een plaats vrij in de MR nu de periode van Monique erop zit. Vandaar hierbij
ook meteen de oproep voor een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. Wie lijkt het leuk om na de
zomervakantie de MR van onze school te versterken?

Nieuws van buitenaf
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.

Nieuwe sociale vaardigheid- en weerbaarheidstraining voor kinderen in januari van start
De sociale vaardigheid- (SOVA) en weerbaarheidstraining voor kinderen gaat verder onder een nieuwe
naam: In-Balans.
Team Evenwicht heeft in samenwerking met het Sociaal Team van de gemeente een training ontwikkeld
voor kinderen uit groep 3 tot en met groep 8, op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid. De
training heet In-Balans en wordt twee keer per jaar gegeven. In totaal bestaat de training uit zes
bijeenkomsten.
Wat gaat uw kind leren?
Tijdens de training leren kinderen onder andere het herkennen en bewaken van hun eigen grenzen, het
omgaan en respecteren van grenzen van anderen, het versterken van hun zelfbeheersing en
zelfvertrouwen en het verbeteren van hun communicatieve en sociale vaardigheden.
Aanmelden
Voor de training die start op 12 januari zijn nog enkele plekken vrij. Wilt u uw kind aanmelden voor deze
training? Of wilt u meer informatie? Kijk op de website voor meer informatie: https://www.heezeleende.nl/zorg-welzijn-en-werk/sova-weerbaarheidstraining_42761/

