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Agenda
06-09 Inloop van 8.15 – 8.30 uur
12-09 Informatieavond groepen 1-2 en 8
13-09 Informatieavond groepen 3, 4, 5, 6 en 7

Verjaardagen
DATUM

NAAM

GROEP

DATUM

NAAM

GROEP

02-09
02-09
06-09
06-09
06-09
10-09
12-09
16-09
17-09
18-09

Anouk Bakker
Fleur Kneepkens
Mark Jansen
Rinke Maassen
Kay Wijnands
Tes Slegers
Valentina Heijnen
Sam Brouwers
Amber Wijnen
Pleun van Boxtel

4
4
8
5
6
6
3
4
8
8

18-09
20-09
22-09
23-09
24-09
26-09
27-09
28-09
30-09
30-09

Lente van der Linden
Izzy Vereijken
Pepijn Bijl
Hugo Louwers
Puck Steijaert
Stan Slegers
Savina Rooijakkers
Twan Jansen
Freekje Duijts
Teun van Engelen

4
2B
2A
3
7
4
2A
7
6
7

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2A:
Felix Mathijssen
Sofie Erades
In groep 1/2B:
Lena van den Heuvel
Sven Slegers

In groep 4:
Fiene Slegers
In groep 6:
Shaimaa Aloglah
In groep 8:
Babette Goeijers

Nieuwsberichten
WIJ GAAN WEER NAAR SCHOOL!
Na zes weken zomervakantie begon het schooljaar met een vrije dag voor de kinderen uit Heeze. Het team had
deze dag een studieochtend. Deze studieochtend stond in het teken van kennismaken en vooruit kijken naar
komend schooljaar. Naast het verdelen van taken en het inrichten van de klassen, hebben we ook de doelen
voor dit schooljaar doorgenomen. Zo als de begrijpend lezen methode vernieuwd worden en de leerkrachten
van groep 1/2 gaan zich oriënteren op een nieuwe methode. ‘Interne- en externe communicatie’ en het
‘oriënteren op eigentijds onderwijs’ worden de speerpunten van de hele school.
Dinsdag 29 augustus was de echte start van het schooljaar. De warme dag begon met het onthullen van de
nieuwe locatiedirecteur. De kinderen uit de leerlingenraad speelden hierin een belangrijke rol. Zij begeleidden
mij als volwaardige bodyguards naar buiten. Later ben ik nog in alle klassen geweest om mezelf voor te stellen.
Inmiddels zit er al weer een week op. Iedereen komt weer in het ritme van school. Kinderen weten hun
kapstokje en plaats in de klas weer te vinden. Ze leren de juf of meester steeds beter kennen. De school is weer
gevuld met stralende gezichten.
Namens het team van de Dirk Hezius wens ik u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe!
Loop gerust eens binnen, de deur staat altijd open.
Femke Dirkx
Locatiedirecteur
AANWEZIGHEID FEMKE
Even weken
Oneven weken

Maandag, dinsdag, woensdag ochtend,
donderdag, vrijdag ochtend
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

INFORMATIEAVONDEN
Hierbij nodigen wij u uit voor de informatieavonden. U wordt tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over de
inhoud en organisatie van de groep van uw kind. Er zijn veel gezinnen met meerdere kinderen in verschillende
groepen. Om u zo veel mogelijk in de gelegenheid te stellen om bij meerdere groepen aan te sluiten, zijn de
bijeenkomsten verdeeld over twee avonden. Het rooster is als volgt:
Tijd
18.30 – 19.15 uur
19.15 – 20.00 uur
20.00 – 20.45 uur
20.00 – 21.15 uur

Dinsdag 12 september
Groep 1/2 A , Groep 1/2 B
Groep 8

Woensdag 13 september
Groep 4, Groep 6
Groep 5
Groep 3
Groep 7

OPROEP VAN DE VERSIERGROEP
Wie kan ons helpen aan pompoenen die we kunnen gebruiken om de gangen van
de school te versieren?
Mocht u ons kunnen helpen, neem dan contact op met Marlies
(marlies.jacobs@eenbes.nl

MEDEDELING VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voor het schooljaar zijn er in de oudergeleding en personeelsgeleding wijzigingen te melden.
In de oudergeleding is Barry Loos als voorzitter vervangen door Mariël de Jong. Zij stelt zich hieronder aan u
voor. In de personeelsgeleding is Eddie Arts vervangen door Annemieke Schepens (leerkracht groep 8)
Wij willen via deze weg Barry en Eddie bedanken voor hun inzet en wensen Mariël en Annemieke veel succes.
Voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad kunt u onze website (www.dirkhezius.nl) raadplegen
onder het kopje “voor ouders”. Indien u via de mail contact op wil nemen dan kan dat via ons e-mail adres
mrdirkhezius@eenbes.nl.

Even voorstellen: Mariel de Jong
Aan het einde van vorig schooljaar heeft de MR gevraagd of ik het voorzitterschap van de MR op me wilde
nemen. Omdat ik graag meedenk over het beleid van de school en het belangrijk vind dat de stem van de ouders
hierin wordt meegenomen, heb ik toegezegd. Voor wie mij niet kennen: 7 jaar geleden ben ik samen met mijn
partner Paul Bruijstens in Heeze komen wonen.
Sinds 4 jaar ben ik werkzaam als zelfstandig communicatieadviseur. Met ingang van dit jaar gaat mijn dochter
Sam Bruijstens naar groep 3. Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen met plezier van en naar school gaan, zich
veilig voelen en zichzelf durven zijn. Dat ze de kans krijgen hun interesses en talenten te ontplooien en gezien
worden voor wie ze zijn. Inhoudelijk is verder van belang dat de school aansluiting vindt met de wensen en eisen
van de huidige maatschappij. Heb je wensen, zorgen of opmerkingen, voel je vrij om mij of een van de andere
MR-leden aan te spreken. Ik hoop toegankelijk te zijn voor alle ouders van de school, zodat iedereen zich zoveel
mogelijk vertegenwoordigd voelt door de MR. Voor de kinderen is de lagereschooltijd een belangrijke periode,
maar laat het vooral ook een leuke periode zijn. Je bent tot slot maar 1 x jong 
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Beste heer/mevrouw,
Van 4 t/m 15 oktober 2017 is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt 'Gruwelijk eng'! Bruna wil graag samen
met u het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom organiseren we tijdens de Kinderboekenweek
onze jaarlijks terugkerende scholenactie: 'Sparen voor je schoolbieb'. Een fantastische manier om uw
schoolbibliotheek uit te breiden. U kunt namelijk sparen voor gratis boeken!
Omdat u wellicht al plannen aan het maken bent voor het nieuwe schooljaar 2017/2018, willen we u graag nu al
attenderen op deze unieke actie.
Hoe werkt 'Sparen voor je schoolbieb'?
Samen met de kinderen en ouders/verzorgers kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna
tijdens de Kinderboekenweek. De kassabonnen worden verzameld op school. Aan het eind van de actieperiode
wordt door Bruna 20% van het totaalbedrag gesponsord in de vorm van kinderboeken. Deze kunt u uitzoeken bij
uw lokale Bruna winkel.
Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor uw schoolbieb!
Voorbereiding Schoolbieb-actie
Wij hopen dat u samen met de ouders/verzorgers en de kinderen meedoet, zodat u de schoolbibliotheek kunt
aanvullen met de nieuwste en leukste kinderboeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna –
Nederlands grootste boekhandel bij u om de hoek!
Medio september ontvangt u van Bruna een pakket met promotiemateriaal voor de Schoolbieb-actie. Dan kunt
u starten met het promoten van de actie in en om uw school.
Bent u enthousiast geworden en wilt u al eerder starten met het promoten van de Schoolbieb-actie? Of heeft u
andere ideeën m.b.t. (leren) lezen waarbij Bruna u zou kunnen helpen? Neem dan contact op met uw lokale
Bruna winkel, zij denken graag met u mee!
Met vriendelijke groet,
Bruna BV

