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VERJAARDAGEN APRIL
DATUM
01-04
01-04
02-04
02-04
03-04
06-04
06-04
08-04
08-04

NAAM
Giel
Daphne
Vito
Bram
Josje
Kick
Julia
Tess
Babbe

GROEP
8
1-2A
3
1-2B
3
8
1-2A
1-2A
7

DATUM NAAM
10-04
13-04
15-04
17-04
19-04
20-04
26-04
27-04
27-04
28-04
29-04

GROEP

Isabel
Sjoerd
Sophie
Mees
Jasmijn
Lize
Thomas
Daan
Roos
Valerie
Tim

1-2A
8
7
1-2A
8
3
8
4
3
3
1-2A

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
GROEPSVERDELING 2019-2020
Het lijkt nog vroeg, maar als team zijn we al volop in gesprek over de groepsverdeling voor schooljaar 20192020. Aan het eind van dit schooljaar hebben we een grote groep schoolverlaters. Gelukkig hebben we ook al
vele nieuwe aanmeldingen binnen. Als we de uitstroom en de instroom tegenover elkaar zetten, zien we dat we
qua leerlingenaantal komend schooljaar iets lager uitkomen dan dit schooljaar.
We verkennen op dit moment met het team de mogelijkheden voor de groepsverdeling. Zodra we meer
informatie hebben, hoort u het van ons.

ENGELS
Het is al langer onderwerp van gesprek; vanaf welke groep geven we Engels? Ouders en leerlingen hebben
verschillende keren laten vallen dat ze groep 7 te laat vinden. Ook de leerkrachten van de bovenbouw lopen
tegen het flinke instapniveau aan.
Dit schooljaar heeft een werkgroepje zich verder verdiept in deze materie. We hebben met het volledige team
de beslissing genomen om met ingang van volgend schooljaar Engels aan te bieden vanaf groep 1.
Op dit moment maken we in groep 7 en 8 gebruik van de methode “Groove me”. Deze methode zullen we ook
in groep 1 t/m 6 gaan gebruiken. In de onderbouw worden de lessen op een speelse manier ingezet. Kinderen
maken kennis met de taal in de vorm van liedjes en spelletjes. In de bovenbouw start iedere lessencyclus met
een lied. Daarna volgen er allerlei opdrachten die met de tekst van het lied te maken hebben. Op deze manier
combineren we het leren van Engels met muziekonderwijs.

COÖPERATIEF LEREN
Tijdens de laatste studiedag hebben we een overzicht gemaakt van de verschillende werkvormen/didactische
structuren die tot op heden in de verschillende groepen zijn uitgevoerd. Verder hebben we ook bepaald
welke hiervan geschikt zijn voor de groepen 1 tot en met 5. In overleg met Cora hebben we afgesproken dat we
vooral uit deze 12 didactische structuren een keuze maken wanneer we een nieuwe werkvorm willen
introduceren. Op deze manier kunnen we er vanuit gaan dat de kinderen deze 12 vormen in elke geval gehad
hebben, wanneer ze groep 8 verlaten.
Misschien heeft u uw zoon of dochter al eens horen praten over:
1. DenkTijd
2. Denken - (Schrijven/tekenen) - Delen – Uitwisselen
3. TweePraat / Heen en Weer (mondeling)
4. Mix en Wissel Uit
5. Mix en Ruil (Ruil je kaart)
6. Tweetal Coach (Help elkaar)
7. Om de beurt
8. Praatkaartjes (Viertalgesprek met beurtkaartjes)
9. Tweegesprek op Tijd (Wisselgesprek)
10. Tweetal Check / Samen delen
11. Mix en Koppel
12. Lees en Vertel
13. RondPraat
Cora heeft ons tijdens de studiedag ook uitgelegd dat er 5 stappen zijn, voordat de didactische structuur door
iedereen (door de leerlingen maar ook door de leerkracht) geautomatiseerd is.
1.
2.
3.
4.
5.

Gesprek met leerlingen: waarom kies je voor deze werkvorm/vaardigheid?
Demonstratie door rollenspel (lkr. met lln.)
Oefenen met feedback
Toepassen op verschillende momenten/in delen van de les
Transfer/automatisme

Op basis van deze 12 werkvormen en 5 stadia bij het aanleren ervan heeft Cora een kijkwijzer gemaakt. Alle
leerkrachten hebben deze lijst eerst voor zichzelf ingevuld. Zo hebben we van elke werkvorm genoteerd in welk
stadium van aanleren we ons bevinden.
Afgelopen week is Cora in alle groepen een les komen observeren. Het was de bedoeling dat er gewerkt zou
worden met een didactische structuur die al bekend was bij de kinderen. Op deze manier kon Cora de kijkwijzer
invullen en bepalen in welk stadium de werkvorm zat volgens haar. Na de lessen heeft Cora de observaties met
de leerkracht besproken en heeft iedereen weer tips en tops gekregen om de volgende keer mee aan de slag te
gaan.
Het is mooi om te zien dat we dit schooljaar in alle groepen al goed gevorderd zijn met coöperatief leren.
Wanneer je op school rondloopt zie je steeds meer kinderen in 2-tallen of
groepjes van 4 aan het werk.
Femke heeft tijdens een MR vergadering de leden van de MR en OV
uitgenodigd voor een presentatie over coöperatief leren. Volgend schooljaar
zal er een interactieve informatieavond voor alle ouders georganiseerd
worden.

Mededelingen
VAKANTIEROOSTER 2019-2012
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 is door het bestuur van Eenbes Basisonderwijs vastgesteld.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

14 t/m 19 oktober
23 december t/m 3 januari
24 t/m 28 februari
13 april
27 april t/m 8 mei
21-22 mei
1 juni
13 juli t/m 24 augustus

Voor de scholen in Heeze zijn hier alvast 2 studiedagen aan toegevoegd.
Brabantsedag
Sinterklaas

26 augustus
6 december

De overige studiemomenten zijn nog niet ingepland.
WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met bijna
6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek!
Op donderdag 21 maart hebben weer een aantal kinderen uit groep 7 en 8 van onze school hier aan mee
gedaan.
Daarnaast hebben we op school een soortgelijke wedstrijd voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 6
georganiseerd.
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst
zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook
zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor
iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken.
Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw
docent van je had verwacht!
Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de
hersengymnastiek van Kangoeroe.
Het gaat om vierentwintig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van
inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk?
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te
struikelen?

EVEN VOORSTELLEN
Hallo!
De vraag was of ik mijzelf even wil voorstellen... Dat wil ik natuurlijk graag! Mijn naam
is Susanne Meuwissen en sinds deze week ben ik een aanvulling op het team
geweldige leerkrachten van jullie school. Vanuit Eenbes Basisonderwijs kom ik de
functie van i-coach vervullen. Het komt er op neer dat ik me zal bezig houden met het
ondersteunen, inspireren, kartrekken, aanmoedigen, initiëren en realiseren van ICT en
innovatie in het onderwijs. In stappen die passen bij de school, de huidige situatie en
alle wensen. Het kan zomaar zo zijn dat u me op een donderdag tegenkomt binnen de
school. Tot dan :-)

KONINGSSPELEN
Beste ouder/verzorger,
Aanstaande vrijdag 12 april zullen de Koningsspelen weer plaatsvinden. Een feestelijke, sportieve ochtend, waar
we met z’n allen naar uit kijken. Wij zijn heel erg blij met het grote aantal aanmeldingen voor hulp! Alle
hulp(groot)ouders ontvangen nog nadere informatie.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
 Alle klassen starten de dag in de eigen klas met een KONINGSONTBIJT. Alle groepen (1t/m8) mogen zelf
een bord, bestek en een beker (voorzien van naam) meenemen.
 De groepen 5 t/m 8 vertrekken om 9.00 u met de fiets naar de sportvelden in Sterksel voor een “4 kamp”.
Om 12.00 u vindt in Sterksel de afsluiting plaats, waarna de kinderen weer terug naar school fietsen.
 De groepen 1 t/m 4 starten om 9.15 uur met een warming-up op het liedje “ Pasapas” van Kinderen voor
Kinderen.
 Om 9. 30 u start het spelletjesparcours voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen leggen in kleine groepjes,
onder begeleiding van hulp(groot)ouders, het spelletjesparcours af.
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 wat te drinken en fruit.
De kinderen hoeven zelf dus geen eten en drinken mee te brengen.
Advies voor de kinderen van groep 5 t/m 8 om een flesje of bidon mee te nemen zodat ook zij voldoende
kunnen drinken.
Het is een actieve dag waarin sport en spel in de buitenlucht centraal staat. Graag willen wij vragen hier rekening
mee te houden en uw kind/kinderen voorzien van buitensportschoenen en (oranje) sportkleding waarin een vlekje
geen kwaad kan.
Gelieve de kinderen geen sieraden te laten dragen deze dag i.v.m. verlies en veiligheid.
We gaan er samen een gezellige dag van maken!
De KONINGSSPELEN commissie

LUIZEN

Beste ouders,
In en na de vakantie zijn er bij een aantal leerlingen luizen en/of neten geconstateerd. Wij zouden het zeer op
prijs stellen als u uw kind(eren) regelmatig hierop controleert. Voor alle zekerheid doen wij dit op school, na
ieder vakantie, ook. Dit wordt gedaan door vrijwilligers, wat wij zeer op prijs stellen. Hoe u het beste kunt
controleren kunt u in onderstaand filmpje zien maar ook op de site van het RIVM is hier voldoende informatie
over te vinden.
Mocht u het op prijs stellen dat wij hierover op school een bijeenkomst organiseren kunt u zich hiervoor
opgeven bij Lion lion.breuer@eenbes.nl . Bij voldoende belangstelling gaan we dit in samenwerking met de OV
organiseren.
https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo&feature=player_embedded

Luis in je haar? Kammen maar! YouTube
www.youtube.com
Luis in je haar? Kammen maar! Het RIVM heeft een
voorlichtingsfilm gemaakt over controleren en
behandelen van hoofdluis. Hoofdluis is een hardnekkig
probleem. Regelmatige controles zorgen ervoor ...

Nieuws vanuit
LEERLINGENRAAD






De laatste leerlingenraad hebben we het volgende besproken:
Er is geïnventariseerd hoeveel kinderen er meestal met de fiets komen. We gaan iedere groep een vast
vak/vakken geven. Steppen dienen rechts van de gele bak geplaatst te worden.
In het kader van duurzaamheid zijn de leerlingen van de leerlingenraad erg betrokken bij het verbeteren
van de leefomgeving. De kinderen geven in de groepen 3 t/m 8 een PowerPointpresentatie met als doel
het plastic gebruik terug te dringen op onze school en het plastic wat gebruikt wordt apart in te
zamelen. (Plastic soep)
De kinderen hebben zich uitgesproken over stellingen die Femke ze voorlegde m.b.t. het nieuwe
Koersplan van de Eenbes.
Ook hebben de leerlingen zich uitgesproken over de bestemming van het schoolreisje: Alle leerlingen
vinden dat groep 8 naar de Efteling moet gaan. De bestemming voor groep 1 t/m 3 is prima (Speeltuin).
Met de groepen 4 t/m 8 zouden de meesten het liefste naar Toverland willen gaan, gevolgd door
Klimrijk en Duinoord.

TSO KUMARI
Het is de laatste tijd regelmatig ’s morgens nog koud en tussen de middag redelijk warm.
De meeste kinderen komen ’s morgens met hun dikke winterjas aan naar school.
Tussen de middag is het vaak te warm voor de dikke jas, maar nog te koud om zonder jas
te spelen. De leerlingen komen ons regelmatig vragen of zij hun jas uit mogen trekken.
Misschien is het handig om uw kind dan een vest of iets dergelijks mee te geven, zodat de
winterjas op de kapstok kan blijven hangen en uw kind toch warm genoeg gekleed is.

Terugblik op Carnaval 2019
Nu alle feestneuzen en mooie pakken weer zijn opgeborgen kunnen we terugblikken op een gezellig feest.
Na de lancering van Prins Delano DJ principe en Prinses Anouk Bailarina Española werden zij verwend met
cadeaus en optredens tijdens de receptie. Als waardering was er voor iedereen een deurfoto en/of
onderscheiding. Waarvoor een speciale dank aan Hetty van EE labels die voor de mooie linten heeft
gezorgd.
Dit jaar hebben we nieuwe frames en doeken mogen plaatsen voor de school en de woningen van de Prins
en Prinses. Zodat duidelijk te zien was wie de Prins en Prinses dit jaar waren. Hiervoor een speciale dank
aan Ron van Eersel voor het ontwerpen en laten drukken van de doeken en het maken van de frames en de
Houtloods voor het sponsoren van het hout.
Op de grote dag waren de weergoden ons gelukkig goed gezind en trok
er een mooie bonte maar vooral hoorbare stoet door de straten
rondom de school. Heel leuk dat er ook zoveel belangstellenden op af
waren gekomen. Als knallende afsluiter was er chips en Fanta en werd
er nog lekker gehost en gefeest op school en in het Bessumpaleis.
Beter kon de vakantie dan ook niet beginnen!

Eenbes brede school Dirk Hezius, Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze
040 2240035, dirkhezius@eenbes.nl, www.dirkhezius.nl

Nieuws van buitenaf

Gooi de bal in de korf! Wie durft ….
Op maandag 8 april 2019 organiseert Korfbalvereniging Eymerick een clinic om kennis te
maken met de mooie korfbalsport. Deze clinic wordt verzorgd door deskundige begeleiding.
Kinderen zijn welkom in alle leeftijdscategorieën.
We hebben hiervoor het volgende schema en tijdstippen:
18:00 – 19:00 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar (kangoeroes)
18:30 – 19.30 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar
De clinic vindt plaats op het korfbalterrein in de Weibossen (naast de tennis). Voor ouders
staat de koffie en thee klaar.
Ongeacht de weersomstandigheden zal deze clinic ALTIJD doorgaan.
Aan de achterzijde vind je een kleurplaat, kleur deze in en ontvang een leuke prijs.
Tot maandag 8 april!

Naam:

leeftijd:

