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Nieuwjaarsdag

Kijkmoment*

Open dag*

MR vergadering; OV vergadering
Spelletjesmoment groep 1-3*

Screening logopedie groep 2
Screening logopedie groep 2
Screening logopedie groep 2

* Deze activiteiten gaan niet door i.v.m. Corona maatregelen

VERJAARDAGEN
DATUM

NAAM

02-01
06-01
13-01
17-01
18-01

Fer
Eva
Daniël
Fee
Pim

GROEP

3
4
3
6
8

DATUM

NAAM

GROEP

23 Sam Noten (2016) 1-2B
24 Noor Verhulst (2010) 7
26 Alissa Rooijakkers (2011) 6
27 Seff van der Veen (2015) 1-2A

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
COÖPERATIEF LEREN
Enkele jaren geleden zijn we op school gestart met coöperatief leren. Hierbij maak je gebruik van verschillende
werkvormen waarbij het de bedoeling is dat de kinderen, in 2-tallen of groepjes van 4, opdrachten maken of
samen lessen verwerken. Op deze manier zijn meer kinderen (gelijkwaardige deelname) tegelijk aan het woord,
mogen ze meer bewegen en zijn ze actief betrokken bij de les.
Het is wel belangrijk dat de kinderen leren hoe ze moeten overleggen, hoe ze moeten samenwerken en dat we
binnen school allemaal dezelfde regels hanteren.
Tijdens dit proces van invoeren werden we begeleid door Cora van den Berg. Zij heeft ons voorzien van
informatie, hebben we samen plannen gemaakt en is er een doorgaande lijn ontwikkeld.
Bij het coöperatief leren zijn er verschillende werkvormen/didactische structuren die in alle groepen op dezelfde
manier uitgevoerd worden. Met het team hebben we 12 vormen afgesproken die de kinderen beheersen
wanneer ze groep 8 verlaten.

Misschien heeft u uw zoon of dochter al eens horen praten over:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

DenkTijd
Denken - (Schrijven/tekenen) - Delen – Uitwisselen
TweePraat / Heen en Weer (mondeling)
Mix en Wissel Uit
Mix en Ruil (Ruil je kaart)
Tweetal Coach (Help elkaar)
Praatkaartjes (Viertalgesprek met beurtkaartjes)
Tweegesprek op Tijd (Wisselgesprek)
Tweetal Check / Samen delen
Mix en Koppel
Lees en Vertel
RondPraat

Klasbouwers is ook een onderdeel van het coöperatief leren. Dit zijn activiteiten waardoor leerlingen elkaar beter
leren kennen en hun zelfvertrouwen groeit. Aan het begin van het schooljaar of wanneer je een nieuwe groep
formeert is het heel erg belangrijk dat kinderen hun klasgenoten leren kennen. Wanneer je de klasbouwers ook
door het jaar heen doet, zorg je ervoor dat de leerlingen elkaar gaan waarderen en respecteren. De opdrachten
worden uitgevoerd in een open en niet-bedreigde omgeving waardoor er eenheid ontstaat en zelfvertrouwen. De
kinderen zijn actief bezig en de klas bruist van de energie. Bij deze opdrachten is er ook geen goed of fout. Met
behulp van de klasbouwers wordt er een positief klassenklimaat gecreëerd.
Met klasbouwers kan het zijn dat de kinderen gestimuleerd worden om een mening te vormen over een
onderwerp en deze te bespreken met medeleerlingen. Het kan ook zijn dat ze een opdracht uit moeten voeren
met de hele groep.

Een paar voorbeelden van klasbouwers:
 Zonder met elkaar te praten moeten de kinderen op volgorde gaan staan van klein naar groot (je komt
hier niet aan uit zonder samen te werken).
 Zoek iemand die: De helft van de klas heeft een kaartje met daarop een som, de andere helft heeft een
kaartje met daarop het antwoord. Alle kinderen mogen door elkaar lopen en kijken welk koppel ze
kunnen maken.
 Binnen/buiten kring: De helft van de klas maakt een cirkel met het gezicht naar de buitenkant. Tegenover
elke leerling komt een klasgenoot te staan. De kinderen krijgen een vraag van de leerkracht die ze moeten
beantwoorden (bijvoorbeeld wat heb je dit weekend gedaan, je mag 1 minuut praten), daarna wordt er
gewisseld. Wanneer allebei de kinderen aan de beurt zijn geweest draaien de kinderen van
de binnenkring 3 plaatsen naar rechts waardoor ze tegenover een nieuwe partner komen.

Het is mooi om te zien dat het coöperatief leren in alle groepen wordt ingezet. Wanneer je op school rondloopt
zie je steeds meer kinderen in 2-tallen of groepjes van 4 aan het werk.

Mededelingen
AANMELDEN ZOON/DOCHTER
Heeft u een zoon of dochter van 3 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 3
jaar? Dan is dit het moment hem of haar in te schrijven op de basisschool.
Neem contact op met onze directeur, Femke Dirkx voor meer informatie of
maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek/rondleiding.
Directiedirkhezius@eenbes.nl of 040-2240035
De open dag die op woensdag 13 januari gepland stond, kan helaas niet doorgaan. Ook worden er tijdens de
sluiting geen rondleidingen gegeven. Vanaf 18 januari zijn individuele rondleidingen waarschijnlijk weer mogelijk.

Nieuws vanuit
OUDERVERENIGING
Wij willen graag alle ouders bedanken die tijdens de Rabo Sponsor je Club actie op de Oudervereniging van de
Dirk Hezius hebben gestemd! Wij hebben het prachtige bedrag van €499,96 mogen ontvangen. De OV en de
leerlingenraad denken inmiddels na over een mooie bestemming voor dit bedrag.

Nieuws van buiten af
KERSTROUTE HEEZE CENTRUM
Om elkaar een hart onder de riem deze kerst organiseren wij een Kerstroute door het centrum van Heeze. Een
route voor en door mensen uit de gemeente. De route trapt af bij café het Zwaantje, waar behalve een route
kaart ook drankjes en versnaperingen voor onderweg te verkrijgen zijn. De route leidt vervolgens dwars door het
centrum van Heeze naar de grote Kerk. Onderweg wordt het kerstverhaal verteld en ondersteunt door
ingezonden foto’s. De route eindigt bij de grote Kerk, waar binnen een mooie kerststal te zien is.
De route kan gelopen worden van 19 december tot en met 1 januari.
Wij hopen dat de tocht mensen opvrolijkt, de kerst iets gezelliger wordt, zowel jongeren als ouderen een klein en
veilig ’uitje in kerstsferen’ kunnen beleven en we een statement kunnen maken in deze donkere dagen:
Lichtpuntjes
soms zijn ze groot
soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
je kunt ze ook zijn,…
Wil je ook deel uit maken van het kerstverhaal en je eigen foto’s terug zien in etalages? Trek dan je kinderen,
jezelf of desnoods je huisdier verkleedkleren aan en stuur ons voor 23 december jullie leukste Jozefs/ Maria’s,
reizende mensen met of zonder ezels, jullie mooie kerststalletjes, herders/engeltjes en heel veel schapen, de
mooist geknutselde sterren en de knapste wijze mannen.
Ook foto’s van jezelf of familie in kerstsfeer worden gewaardeerd. We proberen alle foto’s tentoon te stellen en
de winnaars van elke scene van deze foto-challenge wacht een eervolle vermelding en een leuke verassing!
Insturen naar steef1988@hotmail.com
Loop met lichtjes, kerstmutsen op, versierde bolderkarren en rollators, steun de lokale horeca en maak er een
(klein) feestje van!
(De route is 24/7 te lopen, maar de openingstijden van de horeca en de grote Kerk variëren)

