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Evaluatieavond voor de ouders van groep 7
OV-vergadering
Inloop vanaf 8.15 uur
Open podium 5 groep vanaf 11.30 uur

Nieuwsbrief

Verjaardagen
DATUM
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GROEP

DATUM
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15-03
17-03
17-03
17-03
18-03

Ruben Reijnen
Maartje van Hussen
Roos van Hussen
Floyd van Stiphout
Anouk van Stiphout

2B
6
6
8
7

19-03
19-03
22-03
31-03

Kars van Bree
Duncan van Gerwen
Jelte Maassen
Jelle Zwegers

7
7
6
3

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Nieuwe leerlingen
IN GROEP 1A:
Sophie Kneepkens
Semme Kooter

Mededelingen
OUDERAVOND GROEP 1 T/M 7
Dinsdag 20 maart en donderdag 22 maart zijn de ouderavonden voor de ouders van groep 1 t/m 7. Om een
goede planning te kunnen maken, willen we ALLE ouders verzoeken een digitaal formulier in te vullen. Hierop
kunt u aangeven of u een voorkeur heeft voor een van de avonden.
Klik HIER om naar het formulier te gaan.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, worden de kinderen van groep 7 uitgenodigd bij deze
gesprekken aanwezig te zijn.
HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN
We hebben gemerkt dat steeds meer trouwe viervoeters hun baasjes mee naar school
mogen brengen en uit school mogen halen. Heerlijk, zo’n dagelijkse wandeling! Helaas
heeft het ook een keerzijde.
Er zijn kinderen die bang zijn voor honden, hondjes willen nog wel eens hun behoefte
doen op het schoolplein en in het ergste geval kan een hond onverwacht reageren op
iets, waardoor de veiligheid van de kinderen in het gevaar kan komen.
We willen u daarom vriendelijk verzoeken uw hond niet meer mee het schoolplein op
te nemen of alleen achter te laten in de buurt van de poort.
OPEN PODIUM
Op vrijdag 9 maart heeft groep 5 vanaf 11.30 uur 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.
STAKEN EN WERKDRUK IN HET BASISONDERWIJS
Door de teams van de scholen van Eenbes Basisonderwijs is samen met veel andere teams in het land het
afgelopen jaar gestaakt op 27 juni, 5 oktober en 12 december.
Op 9 februari is bekend gemaakt dat er met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen extra beschikbaar
komt om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen. Voor een
gemiddelde school betekent dit dat ze volgende schooljaar circa 35.000 euro extra krijgt, oplopend tot
65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.
Scholen zijn nu zelf aan zet hoe deze extra gelden te besteden. We gaan daarom in het team in gesprek over
werkdruk en hoe het geld in te zetten.
Toch is het nog steeds code rood in het onderwijs. Het PO-front maakt zich ernstige zorgen over het
lerarentekort. Komende jaren loopt het tekort bij ongewijzigd beleid op tot 11.000 leraren in het
basisonderwijs. Het salaris speelt daarin een belangrijke rol. Het aantal studenten aan de pabo neemt
hierdoor af. Wil dit veranderen, dan moet het salaris omhoog tot het niveau van leraren in het voortgezet
onderwijs.
Met ruim zesduizend stakende leerkrachten, directeuren en
onderwijsondersteunend personeel gaf Noord-Nederland op 14 februari de
aftrap voor de regionale estafettestakingen van het PO-front. Op 14 maart staken
de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Hierna zal ook ZuidNederland waarschijnlijk nog aan de beurt komen voor de estafettestaking. Als
hier meer bekend over is, houden wij u weer op de hoogte.

Schoolontwikkelingen
SAMENVATTING KWALITEITSONDERZOEK
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 68% van de ouders het kwaliteitsonderzoek heeft ingevuld.
Daarnaast hebben alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 de vragenlijst ingevuld. De ouders beoordeelden de
school met een 7,2 en de leerlingen met een 8,0. Daar zijn we heel trots op. Via de onderstaande link kunt u
de samenvatting van de belangrijkste punten lezen.
https://www.dirkhezius.nl/download/file:samenvatting-kwaliteitsonderzoek-website.htm
Het vervolg:
We hebben de uitslag van het kwaliteitsonderzoek vergeleken met de uitslag van de visitatie dag op 29
januari. Er zat veel overlap in de uitslagen. We hebben ervoor gekozen om dit jaar de teamscholing op het
gebied van communicatie voort te zetten. Ouderbetrokkenheid is hier een onderdeel van.
Komend schooljaar gaan we aan de slag met de volgende schoolontwikkelonderwerpen:





Werken vanuit coöperatieve leerstrategieën
Passend onderwijs
Sociaal emotionele ontwikkeling
ICT als ondersteuning van het onderwijsaanbod

Nieuws
SCHOOLPLEIN
Ouders en kinderen geven aan nieuwsgierig te zijn naar de ontwikkelingen op het gebied van de renovatie
van het schoolplein. Er zijn in totaal drie partijen benaderd om mee te denken over de inrichting. Er is een
keuze gemaakt met welke partij we verder gaan.
Op dit moment zijn we volop in overleg met deze partij om de mogelijkheden te bekijken. Hierbij wordt ook
gekeken of we mogelijk subsidie kunnen aanvragen voor “groene elementen” op het schoolplein. Zodra de
plannen wat concreter zijn, zullen de ouders van de OV, MR en de leerlingen van de leerlingenraad erbij
betrokken worden.
Het schoolplein is geen op zichzelf staand project. De gemeente heeft plannen om de Schoolstraat en de
Spoorlaan te renoveren. Dit heeft ook gevolgen voor het schoolplein. Zo wordt het regenwater in deze
straten afgekoppeld van het rioleringssysteem. Ook de riolering van de school zal hierin meegenomen
worden.
Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijkheden om een ‘afzetzone’ te creëren op het evenementen terrein.
Dit zou betekenen dat er een ingang aan de achterzijde van het schoolplein gemaakt zou moeten worden.
Ook wordt de wachtzone bij de kleine poort meegenomen in het proces.
De renovatie van de straten en het schoolplein worden op elkaar afgestemd, zodat de school ten alle tijden
bereikbaar blijft.
Zodra er meer bekend is, hoort u van ons.
LEERLINGENRAAD
Op 19 februari hebben we de visitatie dag, Kerst en carnaval geëvalueerd. Er zijn
vragen binnen gekomen omtrent de speelplaats en omgeving. Deze worden
meegenomen met de speelplaatsplannen. Ook hebben we gesproken over
voorbeeldgedrag van zowel leerkrachten als leerlingen uit de leerlingenraad.
De volgende vergadering is 3 april, dan worden o.a. het kwaliteitsonderzoek en de
stand van zaken t.a.v. de speelplaats besproken.

REFLECTIONDAY
Vorige maand is de officiële Reflectionday afgesloten. We hebben inmiddels bericht gekregen dat één van
onze leerlingen in de prijzen is gevallen. Binnenkort zal deze prijs uitgereikt worden aan deze leerling. Tot het
zover is laten we jullie nog in spanning, hopelijk zal dit niet lang duren. Op dit moment zijn we nog in overleg
om het juiste moment hiervoor te plannen.
WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met bijna
6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek! Op donderdag 15 maart doen weer een aantal kinderen uit
groep 7 en 8 van onze school hier aan mee. Daarnaast organiseren we op school een soortgelijke wedstrijd
voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 6.
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het
eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse
wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor
iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten
kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan
jouw docent van je had verwacht! Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze
cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe. Het gaat om vierentwintig verrassende
vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per
opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk? De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze
lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?
ZIT MET PIT!
Is het u ook opgevallen? Er zijn steeds meer jonge kinderen met pijnklachten en/of een slechte
houding. De oorzaak is bekend; kinderen bewegen te weinig en zitten te veel. Ze brengen veel
tijd door achter een beeldscherm. Soms net zo veel als een volwassene met een kantoorbaan.
Ook op school brengen kinderen steeds meer tijd door achter laptop of tablet. Maar wordt er
ook gelet op de houding van de kinderen? Het is daarom geweldig dat de Dirk Hezius aandacht
aan dit zo belangrijke onderwerp besteed met de lessen ‘Zit met Pit!’, super!
Zit met Pit! is een lesprogramma, gericht op kinderen vanaf groep 5 in de basisschool.
Er wordt in 3 lessen aandacht besteed aan de zithouding, zowel de ‘gewone’ zithouding alsmede schrijf- en
computerhouding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het belang van blijven bewegen, genoeg
pauzeren en wat de oorzaak van pijnklachten kan zijn.
De lessen worden gegeven in groep 5 door Lianne van der Wallen, oefentherapeut Cesar in
Heeze en Leende en Danique van Someren, fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut i.o. bij
Bennenbroek fysiotherapie. Juf Henny krijgt tips en adviezen om later in de klas mee door te gaan en
de ouders worden erbij betrokken door middel van ouderbrieven en huiswerkopdrachten die de
kinderen thuis kunnen doen. Zo leert het hele gezin er wat van!
Heeft u vragen over uw kind op het gebied van houding en beweging? Neem gerust een kijkje op onze
websites www.oefentherapieheezeleende.nl en www.bennenbroek.nl of neem telefonisch contact met ons
op.
Lianne van der Wallen
Oefentherapeut Cesar
06-31680849
Danique van Someren, kinderfysiotherapeut i.o.
Bennenbroek fysiotherapie
040-2264352

NATIONALE BOOMFEESTDAG
Op woensdag 14 maart wordt de Nationale Boomfeestdag gevierd. Ook dit jaar doet groep 7 van onze school
weer mee. Voor onze gemeente is dit de 46e Boomfeestdag. Het plantterrein is bij het industrieterrein De
Poortmannen in Heeze.
Het thema is dit jaar: “Operatie Boomfeestdag, Maak ‘t Buiten Beter ”
In samenwerking met de gemeente Heeze-Leende, die het plantterrein ter beschikking stelt en schoolgidsen
van IVN Heeze-Leende, gaan 170 leerlingen van groep 7 of 7/8 uit onze gemeente een deel van deze
groenstrook beplanten met struiken. Daarnaast geeft een medewerker van de groenvoorziening van de
gemeente aan hen uitleg over het gebruik van hun gereedschap en het onderhoud van dit gebied. Bij de
binnen activiteiten krijgen de leerlingen informatie over insecten die leven in en om bomen. Ze zijn heel
belangrijk voor onze voedselvoorziening.
Meer informatie over de Nationale Boomfeestdag is te vinden op de website: www.boomfeestdag.nl

Nieuws vanuit:
OV
Terugblik op Carnaval 2018
Na een fijne vakantie zijn alle mooie pakken weer gewassen en opgeborgen en kunnen we
terugblikken op een gezellig carnavalsfeest. Na de lancering van Prins Djorn voetballer d’n
urste en prinses Myrthe dancing queen d’n urste werden zij verwend met cadeaus en
optredens tijdens de receptie. Op de grote dag waren de weergoden ons goed gezind, het
was wel erg koud maar gelukkig droog! Om 9.00 uur trok er een mooie bonte maar vooral
goed hoorbare stoet door de straten rondom de school. Heel leuk dat er ook zoveel
belangstellenden op af waren gekomen.
Nieuw dit jaar zijn de 2 wisselbekers die zijn uitgereikt met als winnaars:
Grote wisselbeker voor ”de Boekenverslinders”
Kleine wisselbeker voor “het Swat team”
Ook waren er nog diverse kleine prijsjes, zie daarvoor het overzicht op de schoolsite.
Hierbij willen wij de jury bedanken voor hun inzet en moeilijke taak, Femke, Tiny en Marlies bedankt!
Als knallende afsluiter was er chips, ranja en Fanta en werd er nog lekker gehost, gefeest en waren er
optredens van onze eigen groepen op school en in het Bessumpaleis.
Wij kijken uit naar het volgend jaar!
MR
De vergaderingen van 19 april, 7 juni en 25 juni zijn verschoven. Deze vergaderingen zullen plaats gaan
vinden op 17 april, 5 juni en 26 juni. De vergadering van 13 maart wordt niet verschoven.

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

Nieuws van buitenaf
JP BALKI EVENT
Ter nagedachtenis aan Jean-Paul Balkestein hebben de vrienden het JP Balki Event opgericht. Het doel is om
jaarlijks een fantastisch evenement te organiseren waarbij sportiviteit en gezelligheid – voor jong en oud –
hand in hand gaan. Tegelijkertijd worden de opbrengsten van het evenement gedoneerd aan de
Hartstichting en de AMC Foundation.
Zaterdag 14 april om 14.00 uur is voor de 6e keer het JP Balki Event aan de Boschlaan in Heeze. Voor
deelnemers is het mogelijk om mee te doen aan de hardloopwedstrijd die diverse afstanden kent: 5 km, 7
km, 10,6 km en 14,3 km. Ook aan de jongste sporters hebben ze gedacht met een kinderloop van 3 km.
Het zou leuk zijn om zoveel mogelijk leerlingen mee te laten lopen van de Dirk Heziusschool bij de kinderloop
van de 3 kilometer.
Geef je snel op via de site www.jpbalki-event.nl en alvast goed oefenen met je ouders.

