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Agenda
mei
zaterdag
1
zondag
2
maandag
3
Meivakantie t/m 14 mei
dinsdag
4
Dodenherdenking
woensdag 5
Bevrijdingsdag
donderdag 6
vrijdag
7
zaterdag
8
zondag
9
maandag
10
dinsdag
11 Einde Ramadan
woensdag 12 Suikerfeest
donderdag 13 Hemelvaartsdag
vrijdag
14
zaterdag
15
zondag
16
maandag
17 Luizencontrole*
dinsdag
18
woensdag 19
donderdag 20
vrijdag
21 Spelletjesmoment groepen 1,2 en 3*
zaterdag
22
zondag
23 1e Pinksterdag
maandag
24 2e Pinksterdag
dinsdag
25 Slagbaltoernooi groep 8*
woensdag 26 Nieuwsbrief
donderdag 27
vrijdag
28 Open podium groep 7*
zaterdag
29
zondag
30
maandag
31
* Deze activiteiten gaan niet door i.v.m. Corona maatregelen

VERJAARDAGEN
DATUM

NAAM

GROEP

01-05
02-05
03-05
06-05
06-05
06-05
07-05
09-05
12-05
12-05

Tristan
Jasmijn
Lauren
Ian
Bas
Nomi
Meike
Dean
Lotte
Lola Bo

8
6
1-2B
8
3
3
8
7
8
8

DATUM

NAAM

19-05
23-05
23-05
25-05
26-05
26-05
28-05
28-05
29-05
31-05

Julian
Valerie
Tobias
Teun
Tomas
Lotte
Kevin
Thijs
Suus
Julia

GROEP
5
1-2A
1-2B
5
5
5
7
5
4
5

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
STUDIEDAG 26 APRIL
We zouden eigenlijk starten met onze eerste training “Werken in een creatief proces”. Aangezien we nog niet
fysiek mogen vergaderen hebben we deze training naar de studiedag in juni verplaatst.
Gelukkig hebben we de studiedag toch heel nuttig besteed. Alle leerkrachten zijn naar school gekomen. Iedereen
heeft vanuit zijn/haar eigen ruimte deelgenomen aan de studiedag via teams.
Het ontwikkelteam “Coöperatief leren” heeft de kennis van alle leerkrachten weer even opgefrist. Het
ontwikkelteam “Leren op jouw manier” heeft samen met het team onderzocht waar we ons in willen gaan
ontwikkelen. Carla heeft samen met de leerkrachten van de onderbouw gesproken over “kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong” en we hebben alvast een aantal organisatorische punten m.b.t. volgend schooljaar
besproken. Denk hierbij aan de invulling van de pauzes met een continurooster en de mixmiddagen.
Het was weer een nuttige studiedag met veel nieuwe inzichten en ideeën.

Mededelingen
TOESTEMMINGSFORMULIER
Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al volop met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar bezig! Wij vinden
het heel fijn om u middels onze app vanaf de eerste week op de hoogte te kunnen houden van de gebeurtenissen
in de klas. Hiervoor hebben we echter toestemming nodig. We willen u daarom vragen het
toestemmingsformulier uiterlijk 1 juli in te vullen. Wij hebben dan nog voldoende tijd om de gegevens te
verwerken.
Dit geldt voor alle kinderen die al op school zitten, maar ook voor de kinderen die volgend schooljaar instromen.
Alvast bedankt!

CORONA NIEUWS
Zelftesten
Inmiddels zijn in diverse winkels en apotheken zelftesten te koop, waarmee je bij jezelf een Coronatest af kunt
nemen. We krijgen regelmatig vragen van ouders of deze betrouwbaar zijn. Deze zelftesten zijn niet betrouwbaar,
waardoor er grote kans bestaat dat je een negatieve testuitslag hebt, terwijl je wel besmet bent met het
Coronavirus en het virus verder kunt verspreiden. Een negatieve uitslag na een zelftest is dus niet voldoende om
versneld op school aanwezig te mogen zijn.
Zelftesten zijn niet bedoeld voor:
* mensen met klachten
* mensen die contact hadden met iemand met Corona
* mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied
Deze zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten. Het is een aanvulling en het helpt om besmettingen
op te sporen, die anders onopgemerkt bleven.
Wat te doen bij een eventuele besmetting?
We hebben corona lang buiten de deur kunnen houden. Helaas hebben we deze week de eerste groep in
quarantaine. Houdt u ons op de hoogte van de ontwikkelingen bij u thuis?
Heeft iemand in het gezin een positieve test of moet uw kind getest worden? Dan horen wij dat graag. Een
negatieve testuitslag mag via de mail doorgegeven worden aan betreffende leerkracht(en) en directie
(femke.dirkx@eenbes.nl) . Bij een positieve testuitslag is het fijn als u telefonisch contact met Femke opneemt
040-2240035.
Mocht de positieve uitslag in het weekend of op een vrije dag komen, dan kunt u het telefoonnummer van Femke
aan de leerkracht van uw kind vragen. Lukt dit niet, stuur dan een mailtje naar femke.dirkx@eenbes.nl met daarin
uw telefoonnummer. Femke neemt dan z.s.m. contact met u op om alles af te stemmen.
KONINGSSPELEN
De leerlingen zijn allemaal in de klas gestart met het lied 'zij aan zij'.
Groep 1 t/m 4 heeft een circuit met vier activiteiten gedaan: leuke spellen met
de Picoo, in de klas geknutseld of een filmpje gekeken, buiten met de parachute,
met de karren en in de zandbak gespeeld.
Groep 5 t/m 8 heeft een QR-speurtocht met opdrachten door het dorp gedaan.
Op school zijn zij de strijd aangegaan met de andere scholen met rappen en
dansen en nog veel meer.
Tussendoor en als afsluiting een traktatie van de oudervereniging.
Koningsspelen 2021 waren weer geweldig!

Nieuws vanuit
OV
Terugblik paasactiviteit
GENIETEN, dat was het in één woord! Het was de eerste activiteit die weer volledig (iets
aangepast) kon doorgaan. Stralende kindergezichtjes gingen de eitje tik wedstrijd met elkaar aan.
Ruim 200 gekleurde eieren werden er door de oudervereniging voor de wedstrijd ingekocht.
Maar natuurlijk was er ook aan ‘eitjes om van te snoepen’ gedacht. Tevens had de
Oudervereniging voorzien in een lekker drankje. Er was volop keuze want er was ook nog wat
drinken over van de kerstactiviteit.

MR
Dinsdag 20 april was er weer een MR vergadering.
We hebben het weer over veel interessante onderwerpen gehad.
De belangrijkste onderwerpen waren:




Het centrumplan: jullie hebben vast allemaal meegekregen uit de media wat de gemeente mogelijk van
plan is met het centrumplan. Wij vinden het heel belangrijk dat we als school als serieuze gesprekspartner
worden gezien door de gemeente, zodat ook onze belangen goed behartigd kunnen worden. Femke heeft
hierin de contacten namens de school en wordt hierbij ondersteund door een ouder van school die zelf
ook stedebouwkundige is (dhr. Dona). We hebben het gevoel dat de gemeente de essentie van de Dirk
Hezius van serieuze gesprekspartner inziet. Dit onderwerp komt op de agenda van de volgende
vergadering weer terug.
Het Nationaal OnderwijsProgramma (NPO): vanuit de media is er veel aandacht voor de mogelijk ontstane
achterstand door de thuiswerkperiodes. Het NPO geeft ons de mogelijkheid om een impuls te geven aan
ons onderwijs. Momenteel worden de vereiste analyses uitgewerkt, vervolgens zal er in mei een
keuzemenu vanuit de overheid worden aangeboden met bewezen interventies, tenslotte zal in juni het
budget hiervoor bekend worden gemaakt. Ook dit onderwerp zal op de komende agenda blijven staan.

VERKEERSCOMMISSIE
‘Veilig op pad gaan doe je met een goede fiets !'.
Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongevallen doordat fietsen niet in orde zijn. Vaak gaat het om defecte verlichting, maar ook
andere gebreken aan een fiets kunnen voor onfortuinlijke situaties zorgen.
Bekijkt u eens samen met uw kind zijn of haar fiets. Controleer de fiets op de wettelijke eisen (goed functionerende fietsbel,
remmen, verlichting en reflectie) en op onderhoud (zijn de banden niet versleten en hard genoeg opgepompt, is de ketting
niet versleten, staat het zadel op de juiste hoogte en stevig vast, zit het stuur stevig vast?)
Door er samen met uw kind aandacht aan te besteden, maakt u het bewust van het belang van een goede fiets.
De boodschap is dus: veilig met de fiets door het verkeer begint bij jezelf én bij je fiets.
De boodschap is dus: veilig met de fiets door het verkeer begint bij jezelf én bij je fiets.

Nieuws van buiten af

2020 was een jaar zonder Avondvierdaagse; wat een gemis. Gelukkig is er verder gedacht en kan de
Avondvierdaagse in 2021 doorgaan. Maar dan wel op een andere manier. Op de website van Avondvierdaagse
Heeze vind je alle informatie hierover.

Avond4daagse Heeze

