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Nieuwe leerling
In groep 1B:
Ivan Munnichs

Schoolontwikkelingen
WAAROM LEREN WE KINDEREN NOG SCHRIJVEN MET VERBONDEN SCHRIFT?
Dit schooljaar zijn wij overgestapt naar een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3.
Daarbij hebben we ook gekozen voor een nieuwe schrijfmethode. De groepen 3 en 4 zijn hier dit schooljaar al
mee gestart en de methode zal met deze groepen meegroeien tot groep 8.
We hebben bij de keuze voor een nieuwe methode veel overwegingen mee laten spelen en hebben gekozen
voor een methode met verbonden schrift.
Maar waarom? Want tijden veranderen. Schrijfonderwijs heeft een oubollig en stoffig imago.
Computers en tablets zijn overal om ons heen. Dat zet ons ook aan het denken over ons onderwijs. Want
waarom zou je kinderen nog leren schrijven, als ze de rest van hun leven vooral zullen typen, klikken en swipen?
We hebben ons laten inspireren door een artikel van Barbara Klaassen-Poyck en Brenda Tönissen. Bent u
benieuwd naar onze overwegingen en redenen om voor het verbonden schrift te kiezen? Klik HIER om naar een
samenvatting van het artikel te gaan. Hierin staat het hoe en waarom voor de methode verwoord door de
makers en waar nodig een aanvulling vanuit school.
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KWALITEITSONDERZOEK 2017
In de periode tussen 30 oktober en 10 november van dit jaar nemen alle scholen van De Eenbes weer het
tweejaarlijkse kwaliteitsonderzoek af. Ook wij doen hier natuurlijk aan mee! Dit doen we, omdat we graag
ieders mening horen over het onderwijs op onze school. We vragen daarom alle ouders, leerkrachten en de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 naar hun mening. Voor ons is het erg fijn als zo veel mogelijk ouders de
vragenlijst invullen. We krijgen daardoor een goed beeld van hoe u het onderwijs aan uw kind ervaart. Dit geeft
ons de mogelijkheid om daar rekening mee te houden. De vragenlijst met nadere informatie volgt eind oktober.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Nieuws
OPEN PODIUM
Woensdag 11 oktober vanaf 11.30 uur hebben de groepen 1-2 A en 1-2 B open podium in de speelzaal.
Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, de oppas enz. zijn van harte welkom om te komen kijken. Jongere broertjes en
zusjes kunnen helaas niet mee komen.
VERSIERGROEP BEDANKT!
De school is door enkele ouders helemaal in herfst-/halloweensfeer gebracht. Het ziet
er werkelijk fantastisch uit!
Namens alle leerlingen en het team ontzettend bedankt!
KINDERBOEKENWEEK 2017
Het is altijd spannend, maar …..We gaan griezelen! Brrr… Het motto is dan ook “gruwelijk eng”. Dat belooft een
erg spannend weekje te worden voor jong en oud, want… je bent nooit te oud om te griezelen! Monsters,
spoken, zombies. Er zijn genoeg spannende en griezelige boeken waarin allerlei engerds een rol spelen.
We zijn ontzettend blij met het gekregen budget van de Ouder Vereniging, zodat we bij Lektura nieuwe
leesboeken hebben kunnen aanschaffen die binnen dit thema passen.
Alle kinderen zijn woensdag 4 oktober uitgenodigd in Dorpshuis 't Perron.
Op deze dag start de Kinderboekenweek en wordt de Dag van het Jonge Kind gevierd. Reden voor feest! In de
Bibliotheek vinden allerlei leuke activiteiten plaats, voor zowel jonge als oudere kinderen. Zo wordt er ieder half
uur een leuk verhaal voorgelezen uit de collectie van de Kinderboekenweek, kunnen kinderen worden
geschminkt en gaan we knutselen. Allemaal in het thema Griezelen, gruwelijk eng!
De kinderen en ouders zijn van harte welkom. We starten om 13:30 en het zal rond 16:00 zijn afgelopen.
LEESMARATHON
Het is kinderboekenweek en daarom houdt onze school vrijdag een LEESMARATHON.
De kinderen mogen kussens en stapels boeken meenemen. De kleutergroepen doen ook mee. Zij mogen allerlei
boeken meenemen waarin heel mooie plaatjes staan en hier zelf een verhaal bij bedenken.
De uitdaging is om de hele tijd te lezen, zodat de kinderen zichzelf een leeskampioen mogen noemen.
Dus niet vergeten:
vrijdag 13 oktober kussens en boeken meebrengen!
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Nieuws vanuit de O.V.
BERICHT VANUIT DE OUDERVERENIGING
Vanaf dit schooljaar zult u geregeld op de hoogte worden gebracht van belangrijke punten vanuit de OV. Op 19
september was de eerste vergadering van dit schooljaar. Naast de verwelkoming van Gonnie Loverbosch als
nieuw OV lid zijn o.a. de volgende punten besproken:





Het Luizenpluizen op de eerste schooldag is niet in iedere groep kunnen gebeuren door onvoldoende
luizenpluizers.
Door de staking op 5 oktober zal de juffen- en meesterdag verplaatst worden, Het team kiest zo spoedig
mogelijk een nieuwe datum.
Het busvervoer voor de schoolreisjes van de groepen 4 t/m 8 zal komend jaar weer voor rekening zijn
van de school. Hierdoor komt de €10,00 eigen bijdrage van de ouders te vervallen.
Als laatste belangrijke punt is de begroting voor het komend schooljaar besproken. Op 25 oktober bent
u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van de O.V. waarbij de
begroting gepresenteerd zal worden.

Eenbes brede school Dirk Hezius, Schoolstraat 1, 5591 HK Heeze
040 2240035, dirkhezius@eenbes.nl, www.dirkhezius.nl
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Nieuws van buitenaf
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OPROEP AANMELDEN KIES SPEEL- PRAATGROEP HEEZE-LEENDE-STERKSEL NAJAAR 2017!
Na de herfstvakantie gaat de KIES (voor kinderen in echtscheiding situaties) speel- praatgroep van start.
Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van bijvoorbeeld een mediator,
advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat
met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de langere termijn, in meer of mindere mate ‘last’
hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt kijken.
Zij moeten mee in de keuzes die hun ouders maken en alle veranderingen die dat met zich meebrengt. KIES
helpt en geeft ze (laagdrempelig, KIES is dus géén therapie) de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, nu én in
de toekomst…een buitenkans!
De KIES-groep is dus zéker ook bedoeld voor kinderen waarbij de scheiding van hun ouders zonder complicaties
verloopt, ook zij verdienen extra de aandacht!
Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus opgeven kan nog t/m 13 oktober 2017 via het bijgevoegde aanmeldformulier
(ook verkrijgbaar op de school van uw kind) of via info@kies2coach.nl / 06 49308655 (Yvonne Aerts)
SINT MAARTENVIERING LAMPIONNENOPTOCHT VOOR DE KINDEREN
Op zaterdag 11 november 2017 wordt de jaarlijkse St. Maartenviering weer gehouden.
We starten rond 17.30 uur (verzamelen vanaf 17.15 uur) bij het Nicasiushuis en lopen van daaruit naar de
Pastorietuin. Als we bij de Pastorietuin zijn, zullen we ons daar lekker kunnen opwarmen bij het kampvuur en
genieten van liedjes en het verhaal van de heilige Martinus.
Daarna is er voor jullie een lekker kopje chocolademelk en een koek.
Probeer voor deze viering een mooie eigengemaakte lampion mee te brengen zodat we weer een hele
feestelijke lichtjesoptocht kunnen maken.
THEMABIJEENKOMST HOW2TALK2KIDS
Van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober is de ‘Week van de Opvoeding’. In deze week draait alles om de
ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen, jongeren en professionals. In dit kader
wordt een themabijeenkomst georganiseerd voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar
Themabijeenkomst How2talk2kids ‘Effectief communiceren met tieners’
Dinsdag 3 oktober, 20.00 uur, Strabrecht College Geldrop
Aanmelden: stuur een e-mail (naam en aantal personen) naar cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl
DE TYPTUIN
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,
De Typetuin start binnenkort met een compleet vernieuwde cursus (kijk en lees er alles over op
www.typetuin.nl/nieuw)
Startdatum: donderdag 12 oktober 2017
Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur
Leslocatie: Basisschool Dirk Hezius, Schoolstraat 1 5591 HK HEEZE
Inschrijven:
1) Meld uw zoon/ dochter aan via 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 uw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van
de cursuslocatie van uw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” en doorloop alle stappen.
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op met ons kantoor via
info@typetuin.nl of 013-5220579 . Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00uur.
Met vriendelijke groeten,

Team De Typetuin
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