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VERJAARDAGEN JANUARI
DATUM

02-01
06-01
07-01
07-01
13-01
16-01

NAAM

Fer
Eva
Shaimaa
Mara
Daniël
Kick

26 Alissa Rooijakkers (2011)
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1B
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DATUM NAAM
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Fee
Pim
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Meike
Alissa

4
6
8
3
5
7
4

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
STUDIEDAG 6 DECEMBER
Donderdag 6 december hadden we een studiedag. In de ochtend hebben de ontwikkelteams de gelegenheid
gekregen om informatie op te halen of te delen met het team. Het ontwikkelteam passend onderwijs heeft
gebrainstormd over hoe ons ideale beeld over oudergesprekken en rapporten er in de toekomst uit zou kunnen
zien. Het ontwikkelteam ICT is afgelopen studiedag, samen met alle leerkrachten, vooral praktisch bezig
geweest om de leerresultaten van de leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen lezen.
Uit het ‘dashboard’ van Gynzy (de overzichtspagina waar we alle gemaakte opdrachten van de kinderen kunnen
inzien) kun je de groei/ontwikkeling van de kinderen volgen en o.a. bepalen voor wie instructie op een ander
niveau nodig is. Bij kleuterplein zijn deze signaleringen zichtbaar in de resultatenmonitor, hierin hebben de
onderbouwleerkrachten zich verder verdiept. En het ontwikkelteam sociaal emotionele ontwikkeling is bezig
met een stappenplan voor ongewenst gedrag. We willen basisregels bij klein en groot ongewenst gedrag
opstellen met de daarbij behorende sancties. We hebben hierover gebrainstormd in kleine groepjes zodat het
ontwikkelteam verder kan met de input van het team.
Daarnaast hebben we kort gesproken over de stand van zaken met betrekking tot een nieuwe rekenmethode.
Het is de bedoeling dat we in schooljaar 2019-2020 kunnen starten met een nieuwe methode. We zitten op dit
moment nog in de oriëntatiefase.
Ook hebben we gesproken over “Engels op de basisschool”. Op dit moment geven wij Engels in groep 7 en 8. We
hebben gekeken naar de voor- en nadelen, als we al in een lagere groep zouden starten met Engels. We houden
u op de hoogte van de ontwikkelingen.
In de middag hebben we een programma samen met het team van Merlebos en De Parel gehad. Odile van Eijck,
leerkracht van de plusklas, heeft een workshop gegeven over meer- en hoogbegaafdheid. Daarna zijn we in
bouwen (groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) uiteen gegaan om kennis met elkaar te maken en ideeën uit te wisselen
over het onderwijs in een specifieke bouw. Wij kijken terug op een zeer afwisselende en informatieve studiedag.

Mededelingen
WIJ HEBBEN EEN BASISSCHOOLAPP!
Vanaf januari gaan wij werken met de Basisschoolapp. Deze app biedt verschillende mogelijkheden die we
gefaseerd in gaan voeren.
We starten met het verplaatsen van klasbord. Berichten uit de klas zullen niet langer meer via de Klasbordapp
met u gedeeld worden, maar via de Basisschoolapp. Daarnaast kunt u vanaf januari ziekmeldingen en
afwezigheidsmeldingen doorgeven via de app. Het mededelingenbriefje van de website zal gaan verdwijnen.
Natuurlijk is er wel altijd nog de mogelijkheid om uw kind telefonisch af te melden.
Nieuwsbrieven zullen voorlopig nog via de mail én via de app verspreid worden. Het is de bedoeling om deze op
termijn alleen nog maar via de app met u te delen. Het is daarom van belang dat alle ouders de app installeren.
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store
(Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op
deze wijze installeert u onze school app op uw telefoon.
Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. U klikt hiervoor op ‘vraag een inlog aan’.
Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer en de geboortedatum
van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw
account.
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw spambox wanneer u de mail niet kunt
vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen. U heeft nu toegang tot alle buttons in de app (zonder
inlog heeft u beperkte toegang). Ook zijn er een aantal buttons gefilterd op klas gerelateerde informatie. Zo ziet
u alleen de klassenpagina’s en fotoalbums van de groepen waar u een kind (of kinderen) in heeft zitten.
De komende tijd zijn Marlies en Femke op maandag ochtend van 8.30 tot 9.00 uur beschikbaar voor vragen over
de app of hulp bij de installatie. Loop gerust even binnen!

AVG EN PERSVRIJHEID
Ieder schooljaar ontvangt u als ouder een toestemmingsformulier. Middels dit formulier geeft uw wel of geen
toestemming voor het plaatsen van foto’s op klasbord, facebook ed. De keuze die u aan het begin van het
schooljaar gemaakt heeft voor klasbord, geldt ook voor de klasbordomgeving in de Basisschoolapp. Datzelfde
geldt voor het plaatsen van foto’s op de website en het fotoalbum in de Basisschoolapp.
Daarnaast heeft u aan kunnen geven of uw kind wel of niet op Heeze 24 mag. We willen u erop wijzen dat de
selectie van foto’s enkel plaatsvindt als Heeze 24 door ons wordt uitgenodigd. Als Heeze 24 uit zichzelf komt,
hebben zij persvrijheid. Wij selecteren de foto’s in dat geval niet.
BEROEPENDAG
In de laatste nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst dat er op 18 januari a.s. een beroependag gepland
staat.
Helaas hebben wij hiervoor geen aanmeldingen ontvangen. Dat betekent dat de beroependag helaas niet door
kan gaan.
Wij vinden dit erg jammer. Wij gaan de beroependag daarom verzetten naar een later tijdstip dit jaar.
Wanneer dit precies zal zijn wordt t.z.t. gecommuniceerd.
Groeten,
Meester Eddie en juf Lisa
OPEN DAG BASISSCHOLEN HEEZE
Op woensdag 20 maart a.s. vindt op de vier basisscholen in Heeze de jaarlijkse
Open Dag plaats. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen in de scholen en worden er
rondleidingen verzorgd. Dit is een mooie gelegenheid voor een oriëntatie op de
toekomstige basisschool van uw kind. Op deze manier krijgt u als ouder een goed beeld
van het onderwijs dat de school biedt. U bent van harte welkom, de deuren staan open
terwijl de school ‘in bedrijf’ is.
Als u de keuze voor een school gemaakt hebt, volgt er een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur.
Samen met de school wordt dan gekeken naar wat uw kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Op deze
manier zorgen we samen voor een goede start van uw kind. Vervolgens vult u het aanmeldformulier in. Binnen
zes weken ontvangt u van school bericht of uw kind is ingeschreven.
Wordt uw zoon of dochter in 2019 of 2020 drie of vier jaar, kom dan langs op onze Open Dag. U ontvangt
informatie over de school en u kunt de sfeer proeven. Ook op de websites van de scholen kunt u al veel
informatie vinden. Bent u op 20 maart verhinderd, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een rondleiding op
een ander moment. Neemt u daarvoor dan contact op met de school.
De Open Dag is op woensdag 20 maart 2019 is op de volgende momenten:
* Eenbes Brede School Dirk Hezius: 9.00-14.00 uur T: 040-2240035; website: www.dirkhezius.nl
* Eenbes basisschool Merlebos: 9.00-14.00 uur T: 040-2240055; website: www.merlebos.nl
* Kindcentrum De Parel: 9.00-14.00 uur T: 040-2240059; website: www.kindcentrumdeparel.nl
* Openbare basisschool De Trumakkers: 9.00-12.00 uur en 18.30-20.00 uur T: 2240033; website:
www.trumakkers.nl

AFSCHEIDSWOORDJE VAN JUF HENNY
Wat een prachtig afscheidsfeest heb ik mogen meemaken. Ik heb van alles zó genoten:
alle kinderen, juffen en meesters, die mij thuis kwamen ophalen (nog nooit zoveel blauwe
kledingstukken gezien!). De muziek van fanfare Nicasius, de erehaag op het schoolplein, de
lipdub van mijn lieve collega’s en de ICT-workshops. De middag vloog voorbij. Nadat ik alle
kinderen getrakteerd had op een zakje popcorn, was er nog een verrassing voor mij en mijn
gezin. Mijn eigen groep had namelijk nog een dansje bedacht op een lied van Marco Borsato
(er vloeiden wel een paar tranen).
De receptie was gezellig druk, vele hartverwarmende woorden werden uitgesproken. Massa’s kaartjes,
cadeautjes, bloemen en (haha) schoolkrijtjes heb ik gekregen.
Ik leef nog een beetje in een roes van al het moois wat mij overkomen is.
Vergeten zal ik het nooit!
AUDIT DIRK HEZIUS
Op 14 februari zal er een audit plaatsvinden bij ons op school. Een audit is te vergelijken met een
inspectiebezoek. Er komt echter geen inspecteur, maar een groepje directeuren van binnen en buiten de
stichting op bezoek. Zij voeren gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en directie.
Ze leggen tevens enkele klassenbezoeken af.
Uit het bezoek rolt en verslag. Het is de bedoeling dat de punten uit het verslag weggezet worden in een plan
van aanpak voor de school.
Voor het gesprek met ouders zijn we op zoek naar u. Heeft u op 14 februari van 14.30 tot 15.00 uur zin en tijd
om deel te nemen aan het gesprek met de audit commissie, geef dit dan door aan Femke. Dat kan
persoonlijk, maar het mag ook via de mail: femke.dirkx@eenbes.nl
EVEN VOORSTELLEN
Hallo beste jongens, meisjes en ouder(s) van groep 8,
Graag wil ik me kort even voorstellen:
Ik ben Yolande van Lierop. Samen met mijn man Rob en zoon Fabian wonen wij in
Valkenswaard, aan de rand van het centrum. Heeze was dus al aardig bekend en ik
kwam er al regelmatig met de fiets in deze mooie omgeving. Ik greep dan ook
meteen de kans om te reageren op deze vacature. Na de kerstvakantie zal ik de
bapo (1x in de 2 weken op vrijdag) opvullen van juf Annemieke. Ik ben inmiddels al
een keertje op vrijdag in de klas komen "proeven" en dat is me zeer goed
bevallen. De onderwijsstijl van juf Annemieke wil ik zoveel mogelijk doorzetten en
ik zal na de kerstvakantie nog wel een keer meedraaien, zodat ik op 11 januari
prettig kan starten. Ik heb 36 jaar met veel plezier als groepsleerkracht in diverse
leerjaren gewerkt en ook als intern begeleider bovenbouw heb ik de nodige
ervaring kunnen opbouwen. Mijn onderwijshart ligt toch wel in de bovenbouw en
vooral bij groep 8. Ik zie dit laatste schooljaar op de basisschool als "kers op de
taart".
Ik vind het erg belangrijk en streef ernaar om een prettige sfeer te creëren met een goed didactisch klimaat.
Kortom: ik heb er echt zin in!
Ik hoop samen met jullie er een fijn en goed (school)jaar 2019 van te maken.
WIJ ZOEKEN U!
Al jaren werkt onze school samen met het IVN op het gebied van natuureducatie. Graag willen wij (Brede school
Dirk Hezius en het IVN) ook u als ouder betrekken bij deze samenwerking. Daarom willen we gaan werken met
natuurouders. Bent u nieuwsgierig wat een natuurouder is en hoe u uzelf als natuurouder aan kunt melden, lees
dan de IVN ouderbrief, deze vindt u verder op in deze Nieuwsbrief onder “Nieuws van buitenaf”.
Wij kijken uit naar een mooie samenwerking!

Nieuws vanuit
MR
Tijdens de vergadering van 11-12 jl hebben wij ons als MR gebogen over de volgende onderwerpen.
Vragen gesteld over raamplan brede school.
Tussentijdse evaluatie plan van aanpak werkdruk onder leerkrachten is besproken.
De begroting is ter inzage aan de MR verstuurd. We verzamelen komende tijd de vragen.
We hebben de basisschool app gezien en onze vragen en wensen kenbaar gemaakt.
LEERLINGENRAAD
Afgelopen maandag is de leerlingenraad bij elkaar geweest. We hebben gesproken over het gebruik van de
fietsenstalling en hoe we op onze school kunnen omgaan met gescheiden afvalinzameling, met name plastic.
We gaan hiervoor een plan opstellen wat we de volgende vergadering bespreken.
TSO KUMARI
Team TSO Kumari wenst iedereen hele fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2019!

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

Nieuws van buitenaf
December 2018
Betreft: Natuuroudercursus 2019
Beste (groot)ouders en verzorgenden,
Het IVN Heeze-Leende organiseert in maart- juni 2019 een Natuuroudercursus op de Dirk Heziusschool.
Wat is een natuurouder?
Het is belangrijk en leuk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten kennis kunnen maken met
natuur en milieu. Het wordt voor leerkrachten eenvoudiger en prettiger om met een klas naar buiten te gaan als
ze hierbij extra handen/hulp krijgen van Natuurouders.
Natuurouders helpen de leerkrachten bij de organisatie en uitvoering van praktische natuur- en milieulessen. Ze
geven zelf geen les, dat blijft de verantwoording van de leerkracht. Een natuurouder is gemiddeld 3 à 4 keer per
jaar in de weer met de kinderen. Dit hangt af van het lesprogramma.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor iedereen die het leuk en zinvol vindt om samen met kinderen op onderzoek te gaan in
de natuur en iets te leren over de natuur en het milieu. Vooropleiding is niet nodig, enkel interesse en
enthousiasme!
Hoe word je natuurouder?
Door je op te geven voor de Natuuroudercursus! Deze cursus biedt gelegenheid om:
• meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind en hoe kinderen leren
• inzicht te krijgen welk lesmateriaal beschikbaar is
• ervaring op te doen met werkvormen en veldwerk
• basiskennis van natuur en milieu op te doen of uit te breiden
De cursus Natuurouder bestaat uit 6 bijeenkomsten met een theoriegedeelte en een practicum. De lessen
worden verzorgd door docenten van het IVN-afdeling Heeze Leende en vinden plaats op school of in de
Sleutelbloem op een avond/dag die het meest geschikt is.
De cursus is gratis.
Bij deelname ontvangt u een cursusboek, voorbeelden en veel plezier.
Bent u geïnteresseerd of heeft u belangstelling geef uzelf dan op door op deze link te klikken.
Wilt u meer weten over Natuurouders en de cursus, neem dan contact op met Betty van Zijl (IVN Heeze-Leende)
b.vanzijl@upcmail.nl of 040-2262840.

