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Mededeling
In de bijlage, die meegestuurd is met deze Nieuwsbrief, vindt u informatie over schrijfonderwijs.

Verjaardagen
DATUM

NAAM

GROEP

DATUM

NAAM

GROEP

03-10
03-10
03-10
04-10
06-10
07-10
09-10
13-10
13-10
14-10

Noor van den Dobbelsteen
Pien van den Dobbelsteen
Jasmin van Elswijk
Stef Bijnen
Nienke Bakker
Manou van Geffen
Evelien van Laarhoven
Gioia Amato
Max Verberne
Stef van Hoof

1B
1B
6
3
1B
7
6
4
8
1A

15-10
17-10
18-10
25-10
25-10
25-10
26-10
26-10
27-10

Wies Withagen
Veerle Dijker
Matthijs Dille
Malin van den Heuvel
Noi Kooter
Jasmijn van de Laar
Len Roelofs
Dean Scheepers
Bo Heystee

4
5
3
3
4
2A
6
4
5

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2A:
Mare van der Linden
Maud Kammers
Sophia Shayesteh

Nieuwsberichten
WORKSHOP SOCIAL MEDIA VOOR OUDERS
Op maandag 13 november organiseren de drie Eenbesscholen van Heeze; Dirk Hezius, Merlebos en De Parel,
een workshop voor ouders rondom social media. Deze avond zal plaatsvinden in de aula van basisschool
Merlebos en beginnen om 19.30u. Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk vol met nieuwe
mogelijkheden. Via het internet ligt de wereld letterlijk aan hun voeten. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram,
Skypen, Viber, web-blogs, fora, Whatsapp… allemaal ‘dagelijkse kost.’ Internet biedt prachtige nieuwe
mogelijkheden, kennis is met één druk op de knop onder handbereik. En dan te bedenken dat al deze
ontwikkelingen pas in de kinderschoenen staan! Deze moderne media hebben echter ook een keerzijde met
eventuele gevaren die op de loer liggen. Moet je er iets tegen doen? Wat kan je er tegen doen?
De workshop
Tijdens deze interactieve bijeenkomst:
 Krijgt u een kijkje achter de schermen van het internet. Met soms schokkende cijfers en beelden…. Om
onder de aandacht te brengen wat voor gevaren en mogelijkheden er zijn voor kinderen;
 Krijgt u tips voor de ouders om meer inzicht te krijgen in het internet;
 Krijgt u tips om het gebruik van internet door kinderen bespreekbaar te maken;
 Krijgt u inzicht in het feit dat het niet uit maakt in welke groep een kind zit en/of welke leeftijd. Ze gaan
van jongs af aan al spellen spelen en surfen op internet. Hoe eerder de kennis er is van de gevaren en
mogelijkheden, hoe beter je de situatie in de hand kunt houden;
 de mogelijkheden van PC, laptop, I- pad en de mobiele telefoon.
Het kernwoord tijdens deze workshop is ‘bewustwording’. U wordt meegenomen op een weg langs ervaringen,
beelden en gegevens. Hierbij wordt u als opvoeder aan het denken gezet en bewust gemaakt van de gevaren en
de meerwaarde van de moderne media, én uw eigen aandeel daarin.
Deze avond wordt verzorgd door Lei Seuren. Lei Seuren heeft vele jaren ervaring bij de politie waarvan 28 jaar
als zedenrechercheur. Daarnaast geeft zijn adviesbureau al 12 jaar voorlichtingen op allerlei gebied waaronder
de moderne media. De vraag om voorlichting rond dit thema werd steeds dringender. Vandaar dat hij met
passie deze vraag is gaan beantwoorden in de vorm van voorlichtingsavonden en het geven van advies voor
ouders, leerkrachten, betrokkenen en workshops voor de kinderen/jongeren.
STAKING
Op 5 oktober, de Dag van de Leraar, is voor alle basisscholen in Nederland een staking
aangekondigd. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking
opgeroepen om hun boodschap aan de politiek voor een eerlijk salaris en minder
werkdruk kracht bij te zetten.
Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere
werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. Tijdens
de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden.
Het team van Bredeschool Dirk Hezius heeft unaniem besloten deel te nemen aan de staking op 5 oktober. Het
bestuur Eenbes Basisonderwijs steunt ons in deze actie. De school is die dag dan ook gesloten.
De verantwoordelijkheid van de opvang ligt deze dag bij de ouders zelf.
De geplande juffen en meester dag zal verzet worden.
We hopen op uw begrip voor deze staking.

INFORMATIEAVONDEN
Afgelopen week zijn er informatieavonden gehouden in alle groepen. Wij zijn trots op de hoge opkomst van
ruim 80%. Tips en tops met betrekking tot de organisatie en/of inhoud van de informatieavond horen we graag.
Mocht u niet bij de informatieavond geweest zijn en wel met vragen zitten, loop gerust even binnen bij de
leerkracht.
TEAM TSO KUMARI
Ouders hebben aangegeven dat zij graag willen weten welke overblijfkrachten werkzaam zijn tijdens de TSO.
Hieronder staan de foto’s, de namen van de vaste overblijfkrachten en met welke groepen zij werken.
-

Bianca en Cindy (maandag, dinsdag en donderdag) zijn tijdens het eten bij de kinderen van de groepen 6
t/m 8 en bij het buitenspelen bij de kinderen van de groepen 3 t/m 8
Henry of Gabriëlle (dinsdag) Jolanda (maandag en donderdag) zijn tijdens het eten bij de kinderen van
groep 3 t/m 5 en bij het buitenspelen bij de kinderen van groep 1 t/m 8.
Ria (maandag, dinsdag en donderdag) is tijdens het eten bij de kinderen van groep 3 t/m 5 en bij het
buitenspelen bij de kleuters
Karin (maandag, dinsdag en donderdag) is zowel tijdens het eten en het buitenspelen bij de kleuters.
Marlies (maandag, dinsdag en donderdag) is tijdens het eten bij de kleuters, bij het buitenspelen bij de
kinderen van groep 3 t/m 8 en surveilleert samen met een leerkracht vanaf 12.45 uur.

Bianca

Cindy

Gabriëlle

Henry

Jolanda

Karin

Ria

Marlies

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

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

