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februari
Motorische en logopedische screening groep 2
Kijkmoment gr 1 t/m gr 8 *

1e rapport
Carnavalsviering*

Voorjaarsvakantie

Luizencontrole
Ouderavond gr 1 t/m gr 6; (pre)adviesgesprekken groep 7 en 8 (digitaal)
Nieuwsbrief
Ouderavond gr 1 t/m gr 6; (pre)adviesgesprekken groep 7 en 8 (digitaal)

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

VERJAARDAGEN
DATUM
03-02
03-02
05-02
08-02
08-02
08-02
11-02

NAAM
Jens
Jonas
Sophie
Luud
Oscar
Christian
Raf

GROEP
8
7
3
1-2A
1-2B
1- 2B
1-2A

DATUM
19-02
19-02
19-02
21-02
26-02
26-02
28-02

NAAM
Ties
Anne
Semme
Pien
Lotte
Isabella
Noreen

GROEP
4
1-2A
3
4
1-2A
4
1-2B

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Beste ouders,
Dit keer een korte nieuwsbrief voor u. We houden u nu voornamelijk via mail op de hoogte van de ontwikkelingen
in school.
Dinsdag 2 februari komt er meer duidelijkheid over hoe het verder zal gaan; of de scholen opengaan of nog langer
dicht zullen blijven. Normaal gesproken nemen we op dit moment de leerlingvolgsysteem toetsen af. Hoe we hier
mee om zullen gaan hoort u na 2 februari.
We willen ook nu graag korte lijntjes met u als ouder hebben en vinden het fijn het dat u ons weet te vinden via
mail, telefoon of Teams. Veel ouders hebben de tussenevaluatie ingevuld. Dit helpt ons om het thuisonderwijs te
optimaliseren. Ook wij leren dagelijks bij.
Voor nu wil ik u op deze plek bedanken voor het begrip, het meedenken , de complimenten en de opbouwende
feedback.
Pas goed op uzelf en op elkaar, blijf gezond en we hopen tot snel!
Namens team Dirk Hezius,
Femke Dirkx

Schoolontwikkelingen
ONDERZOEK SCHOOLTIJDEN
Zoals u weet onderzoeken we dit schooljaar of we na de zomervakantie met andere schooltijden gaan werken.
Ondanks de sluiting van de scholen loopt dit onderzoek achter de schermen door. Enkele maanden geleden heeft
u een presentatie over het proces ontvangen. Van daaruit hebben ouders zich aan kunnen melden voor de
klankbordgroep. Net voor de kerstvakantie zijn er (digitale) gesprekken met de klankbordgroep gevoerd.
Dinsdag 9 maart om 20.00 uur zullen we een (digitale) informatieavond voor alle ouders organiseren. Tijdens deze
avond zullen verschillende modellen bekeken worden en de voor- en nadelen worden besproken. De input van de
klankbordgroep wordt hierbij gebruikt. Er is tevens ruimte voor het stellen van vragen.
In de week van 9 t/m 12 maart zal er ook gestemd worden. Dit proces wordt verder toegelicht tijdens de
informatieavond. Bent u verhinderd op dinsdag 9 maart? Geen probleem. We nemen de presentatie op en
versturen deze, samen met een vraag en antwoordblad via de mail op 10 maart.
Het streven is om in april de schooltijden voor volgend schooljaar helder te hebben.
OUDERAVONDEN/ADVIESGESPREKKEN
Op 22 en 25 februari zijn de ouderavonden en adviesgesprekken gepland. U ontvangt maandag 1 februari een
mail vanuit schoolgesprek om een tijd te reserveren. De gesprekken worden digitaal gevoerd. Enkele dagen voor
het gesprek ontvangt u een mailtje met daarin de uitnodiging om digitaal deel te nemen.

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.
Directiedirkhezius@eenbes.nl of 040-2240035

SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN
Voor het sociaal-emotioneel leren gebruiken wij op school de methode Kwink. Momenteel werken wij vanwege
de lockdown niet met Kwink. De methodemakers hebben wel ideeën voor thuis. Via de website kan je er
eventueel mee aan de slag, met puzzels, kleurplaten en elke dag een nieuw spel. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan
op https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/

Nieuws van buiten af
Eindelijk weer iets om naar uit te kijken!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het zijn gekke tijden. Gelukkig komen er weer steeds meer dingen om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld de compleet
vernieuwde groepstypecursus van de Typetuin welke bij voldoende aanmeldingen op Basisschool Dirk Hezius van start gaat.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Schrijf snel in, want vol=vol!
Startdatum: maandag 8 maart 2021
Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur
Leslocatie: Basisschool Dirk Hezius, Schoolstraat 1 5591 HK HEEZE









De Typetuin is volledig vernieuwd. Lees er alles over op de 2e pagina en/of neem eens een kijkje in de demo
(https://mijn.typetuin.nl/#/typetuin-proberen).
Een jaar lang toegang tot de online leeromgeving.
Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Typetuin en de Corona maatregelen
Wij blijven positief naar de toekomst en kijken vol vertrouwen uit naar de startperiode in maart.
Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:
1. De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 22 februari 2021.
2. Wanneer de maatregelen vanuit het RIVM, gedurende de cursus, worden aangescherpt, zullen wij de opzet van de cursus
dusdanig aanpassen zonder de kwaliteit van de cursus aan te tasten. Denk aan kleinere groepen, online lesgeven middels
diensten als Microsoft Teams, een langere begeleiding van cursisten daar waar nodig. Wij hebben hier inmiddels ook
(noodgedwongen) ervaring mee opgedaan.
Hoe eerder je inschrijft, hoe voordeliger!
Inschrijven t/m 15 februari 2021:
€160,Inschrijven vanaf 16 februari 2021:
€185,Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://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 jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Een te gekke Heibessum actie!
Helaas geen carnavalsactiviteiten in ’t Bessumpaleis dit jaar.
Maar wat kan wel? De Heibessums hebben hier over nagedacht, want
carnaval kunnen we toch niet stilletjes voorbij laten gaan?
Pimp onze Scottie poster en hang hem voor je raam!
Binnenkort valt er een poster van Scottie op je deurmat. Een poster die
jullie zelf nog kunnen pimpen. Dus pak je stiften, kleurpotloden en
ander knutselmateriaal en maak er een te gekke, kleurrijke en vrolijke
carnavalsposter van! Bedenk daarbij ook wat Scottie zegt tegen de
mensen die voorbij lopen. Zingt hij bijvoorbeeld een zin uit een carnavalslied? Of zegt hij iets anders?
Want het is de bedoeling dat de poster, na het pimpen, voor het raam gehangen wordt. Zo kan iedereen hem
zien!
Om het dorp om te toveren in carnavalssfeer zou het leuk zijn als je ook je huis en tuin versiert in
carnavalssferen.
Ga op zoek naar nog meer Scotties bij jou in de buurt!
We hopen dat er, zo vlak voor de carnaval, steeds meer Scotties te vinden zijn voor de ramen in Heeze. Hoeveel
kun jij er vinden?
Ga naar buiten, ga op zoek naar Scottie en neem de enige echte Scottie Speurkaart met je mee. Deze is te vinden
op www.heibessums.nl
Welke liedjes zingt Scottie? Zing je deze mee? Welke Scottie vind je super mooi? En is er al een Scottie te vinden
bij je vrienden of familie? Nee? Ook voor hen mag je er één maken en ophangen!
Doe jij mee?
Deze carnavalsactiviteiten zijn leuk voor kinderen, maar natuurlijk mag iedereen, die carnaval een warm hart
toedraagt, meedoen! Daar hopen we juist op. Want zo kunnen we er samen, toch een feestje van maken.
Carnaval kan dit jaar dan wel niet groots gevierd worden, maar laten we hier dan samen een groot succes van
maken!
Geen (jonge) kinderen in huis? De poster voor je raam hangen mag altijd!
Maak kans op te gekke prijzen!
We vinden het leuk als er foto’s van bovenstaande activiteiten gedeeld worden. Dit kan via social media of via de
mail (info@heibessums.nl).
Maak bijvoorbeeld een foto van jouw geweldig mooi gepimpte Scottie poster of laat zien dat jij echt super
veel Scotties gevonden hebt!
Scottie kiest vervolgens enkele winnaars die een te gekke prijs in ontvangst mogen nemen.
En om het nog specialer te maken… Scottie komt de prijsjes hoogst persoonlijk bij de winnaars bezorgen!
Wij wensen iedereen een hele fijne “thuis carnaval”!
Hopelijk zien wij jullie snel weer.
Hei of gin hei….
Bessum!

