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Schoolontwikkelingen
Kerstvakantie – februari
Wat was het fijn om alle kinderen in januari na de verlengde kerstvakantie weer “gewoon” op school te
mogen zien. Volle klassen, enthousiaste koppies; klaar voor de 2e helft van dit schooljaar.
Nog altijd legt corona ons toch een aantal beperkingen op. Ouders mogen de school nog niet in, veel
leerlingen thuis en een wirwar van regels. Wanneer mag een kind nou wel naar school en wanneer niet.
Gelukkig zijn de quarantaine regels wat soepeler nu, dit houdt in dat er gelukkig minder kinderen thuis
zitten.
We merken dat er dagelijks nog kinderen bij komen met een positieve test. Samen met de ouders stemmen
we dan af wanneer ze weer naar school mogen en welke afspraken er zijn voor thuisonderwijs. We zien ook
dat de kinderen thuis écht heel hard aan het werk zijn.
Mocht uw kind positief testen, dan vragen wij dit altijd door te geven aan Annelies Mol
We hopen dat we in de volgende nieuwsbrief kunnen spreken over versoepelingen die ervoor zorgen dat
we weer gemixt mogen werken én dat we het contact met u weer makkelijker kunnen hebben.
Binnen de Eenbesscholen van Heeze hebben we afgesproken dat de adviesgesprekken van groep 8 wel
fysiek zijn. Wij vinden dit een gesprek waarbij we ouders én kind aan tafel willen hebben.
De kinderen hebben de afgelopen weken de CITO-toetsen gemaakt. Mocht uw kind afwezig zijn geweest
dan bekijkt de leerkracht wanneer de toets gemaakt wordt.

Personele bezetting
De komende weken moeten wij wat schuiven in de bezetting van de groepen.
Dit houdt in dat Humphrey van Mierlo de komende weken op donderdag, vrijdag en maandag op school
aanwezig is. Meester Humphrey staat op een deel van de maandagen in groep 7, op donderdag in groep
12b en op vrijdag in groep 4. De dagen dat hij niet in groep 7 staat zal hij diverse werkzaamheden in de
andere groepen verrichten.
Stagiaires
Ook een deel van de stagiaires wisselt van groep. Juf Isa liep stage in groep 7 tot en met januari. Zij zal
vanaf nu in groep 12a stage lopen. Juf Kim liep stage in groep 12b, zij loopt nu stage in groep 7.
Juf Lotte blijft in groep 3, juf Nikie in groep 5.
Open dag
De open dag kan met de huidige maatregelen helaas geen doorgang vinden. Mocht uw zoon / dochter in
2022 of in 2023 4 jaar worden dan kan er natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden om samen even
door de school te gaan.
De komende weken besteden we hier op de sociale media ook aandacht aan. Delen van dat bericht stellen
wij erg op prijs!

Mededelingen

Het feest in het Kolderhol gaat door!
Komende weken zal de Dirk Hezius veranderen in

Het Kolderhol!
Afgelopen dagen hebben enkele kinderen van groep 8 zich verkiesbaar
gesteld voor Prins en Prinses Carnaval. Alle groepen hebben de promotiefilmpjes bekeken en posters in de
gangen bewonderd.
Volgende week donderdag onthullen we wie Prins, Prinses en de Raad van Elf gaan zijn.
In de week van 21 t/m 25 februari toveren zij het Kolderhol om tot een groot feestpaleis. Iedere dag van de
week zal er een speciale opdracht zijn. Natuurlijk ontvangt u hier tijdig bericht over. Op vrijdag 25 februari
mogen de kinderen verkleed naar school komen en maken we er in de eigen klas een echt feest van!

We hebben er zin in! Alaaaaaf!!

Rots en water
In groep 5 en 6 krijgen alle kinderen een rots en water training. Dit
is een sociale competentie training. Het doel van de training is dat je
sterker in je schoenen komt te staan, je leert voor jezelf opkomen,
eigen grenzen aangeven en die van anderen respecteren. Je leert
jezelf nog beter kennen en bouwt aan je zelfvertrouwen. Kortom
heel handig om op een prettige manier samen te kunnen
spelen/werken.
Rots en water is een psycho-fysieke training. Dit betekent dat we
veel doen en weinig praten. Ervarend leren dus. Door te starten
vanuit een fysieke invalshoek (actie, spel, rollenspel,
zelfverdediging) worden mentale en sociale vaardigheden
aangereikt en verworven.
We vinden het belangrijk in de onderbouw ook een extra aanbod te verzorgen. De groepen 2 en 3 krijgen
een aantal lessen gedurende dit schooljaar. De nadruk zal liggen op zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Zijn er verder nog vragen, stel ze gerust!
Met vriendelijke groet,
Sandra Linssen

‘Zit met Pit!’
Is het u ook opgevallen? Er zijn steeds meer jonge kinderen met pijnklachten en/of een slechte houding. De
oorzaak is bekend; kinderen bewegen te weinig en zitten te veel. Ze brengen veel tijd door achter een
beeldscherm. Soms net zo veel als een volwassene met een kantoorbaan.
Ook op school brengen kinderen steeds meer tijd door achter laptop of tablet. Maar wordt er ook gelet op
de houding van de kinderen? Het is daarom geweldig dat de Dirk Hezius aandacht aan dit zo belangrijke
onderwerp besteed met de lessen ‘Zit met Pit!’, super!
Zit met Pit! is een lesprogramma, gericht op kinderen vanaf groep 5 in de basisschool. Er wordt in 4 lessen
aandacht besteed aan de zithouding, zowel de ‘gewone’ zithouding alsmede schrijf- en computerhouding.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van blijven bewegen, schermtijd, genoeg pauzeren en
wat de oorzaak van pijnklachten kan zijn.
De lessen worden gegeven in de klas, op school, door Lianne van der Wallen, oefentherapeut Cesar in
Heeze en Leende en Danique Heuts, fysiotherapeute en kinderfysiotherapeut (i.o.) bij Bennenbroek
fysiotherapie. Juf Sandra en juf Carlijn krijgen tips en adviezen om later in de klas mee door te gaan en de
ouders worden erbij betrokken door middel van huiswerkopdrachten die de kinderen thuis kunnen doen.
Zo leert het hele gezin er wat van!
Wij staan te trappelen om de lessen in groep 5 te mogen geven!
Heeft u vragen over uw kind op het gebied van houding en beweging? Neem gerust een kijkje op onze
websites www.oefentherapieheezeleende.nl en www.bennenbroek.nl of neem telefonisch contact met ons
op.
Lianne van der Wallen Oefentherapeut Cesar 06-31680849
Danique Heuts, fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut (i.o.) Bennenbroek fysiotherapie 040-2264352

Nieuws vanuit de MR
Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 18 januari zijn de volgende onderwerpen besproken:
DE MR heeft gesproken over de NPO gelden. Om welke bedragen gaat het nu precies en hoe worden deze
binnen de school ingezet? Vanuit de gemeente is er ook een bedrag aan NPO gelden beschikbaar gesteld.
Vanuit het team is naar voren gekomen dat dit geld bijvoorbeeld besteed kan worden aan schooljudo. Dit in
het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling en beweging.
De MR heeft de schoolbegroting ingezien en de directie kunnen bevragen over onderdelen die niet
duidelijk zijn of extra uitleg nodig hebben.
We hebben besproken dat we de verkeersveiligheid rondom de school en de schoolomgeving willen
verbeteren. Er wordt nog te hard gereden, gevaarlijk geparkeerd en de omgeving is niet altijd even netjes
(denk aan hondenpoep, lachgaspatronen, etc.). Twee leden van de MR gaan dit samen met een ouder in
kaart brengen en bespreekbaar maken met de gemeente / wijkagent.
De volgende MR-vergadering is gepland op donderdag 24 februari om 19.30 uur.

Nieuws van buitenaf
Typetuin
De start van de cursus van typetuin is verzet naar donderdag 31 maart 2022 om 15:15 uur. Ouders die hun
kind aangemeld hadden ontvangen hierover ook zelf bericht.
Mocht u uw zoon/dochter willen opgeven (vanaf groep 6) dan kan dit via
https://www.typetuin.nl/aanmelden/ Kies hierbij voor een klassikale les in Heeze

.

