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Mededeling
Bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief:
 Koelkastposter en ouderbrief van Kwink
 Oproep kandidaatstelling GMR
 Sportief Heeze-Leende

Nieuws
VRIJDAG 13 APRIL STAKING
De partijen van het PO-front tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris.
Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend
schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Het is aan de teams zelf om te bepalen
hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school.
Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is
slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet
onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een
overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor
te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan
alle leerlingen.
Om het kabinet op te roepen meer geld te investeren staken leraren in Brabant en Limburg op vrijdag 13 april.
Zodra er meer bekend is over de stakingsactie, hoort u het van ons.

GEHOORD: FOR PRESIDENT!
In groep 3 werken we bij lijn 3 rondom het thema ‘de schat.’ Bij het werken maken de kinderen ook werkbladen.
Na het lezen van een verhaaltje moeten dan ook vragen beantwoord worden en wordt er vaak afgesloten met
een eigen mening. Dit keer welk beroep past het best bij jou? Goudsmit, rover op zee of iets heel anders.
Het werd iets heel anders en natuurlijk wil de juf dan graag weten wat hij er getekend is, want ze zag meteen
dat het een deftig beroep werd (zie tekening).
Het kind gaf aan dat het president wil worden.
Echter op de vraag of hij als hij president is terug wil komen op de Dirk
Hezius om hier te vertellen over zijn baan, gaf hij aan dat dat niet ging
lukken….. hij wordt president van de verenigde staten!
(Een ander kind gaf al aan dat dat toch niet kon, want dan was de juf al
veel te oud en kon ze geen juf meer zijn).
En als je de tekening goed bekijkt zie je inderdaad stars and stripes in het
colbertje en de stropdas.
Ook had hij al een oplossing voor het feit dat de juf aangaf dat je dan een
Amerikaan moet zijn….. juf, ik ben geboren in Amerika!
Dus volg de Amerikaanse verkiezingen over een jaar of 30-50 maar goed
en wie weet leveren wij als Dirk Hezius nog een ‘President of the United
States’ af!

Schoolontwikkelingen
IMPULSPLAN
Eindelijk! Wij zijn heel blij om te kunnen en mogen vertellen dat we binnenkort
aan de slag gaan met het uitvoeren van ons plan: eigentijds en adaptief onderwijs
op onze school!
Met als devices: IPads én laptops, maken we gebruik van software, die
 bij uitstek geschikt is om de kinderen individueel, zelfstandig, op hun eigen niveau, de leerstof te laten
verwerken,
 én de leerkracht een dashboard biedt, waar heel duidelijk de leerresultaten zichtbaar
zijn. In één oogopslag is te zien welke leerlingen hulp nodig hebben of meer
uitdaging vragen.
De devices zijn binnen, nu volgt de installatiestap. Hopelijk verloopt dat allemaal
voorspoedig, want het mag duidelijk zijn dat wij staan te popelen om te beginnen.
Wij houden u op de hoogte!

Nieuws vanuit:
GMR
Elk jaar worden verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gehouden. Dit jaar is
de datum voor de GMR-verkiezingen vastgesteld op 13 april a.s. Op 1 mei 2018 worden de nieuwe GMR-leden
voor komend schooljaar benoemd. Wij zijn ook dit jaar weer op zoek naar enthousiaste medewerkers en
ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over de koers van Eenbes Basisonderwijs. Wij roepen
geïnteresseerden op om zich vóór 28 maart a.s. kandidaat te stellen voor de GMR.
In de bijlage vindt u hierover meer informatie.
OV
De oudervereniging heeft op woensdag 7 maart jl. vergaderd.
Hierin zijn de evaluatie van Carnaval besproken en de voorbereidingen voor de Open Dag op 14 maart a.s. De
Paascommissie gaat binnenkort ook weer aan de slag met het bedenken van een leuke paasactiviteit voor alle
kinderen.
Vorige keer is een foto gemaakt van de OV-leden. Deze is op de website van school geplaatst. Daar is ook een
lijstje van de klassenouders te raadplegen. Contact met de OV kan worden opgenomen via het mailadres
ovdirkhezius@eenbes.nl.
De eerstvolgende OV vergadering is op woensdag donderdag 12 april.
Tot slot is de Oudervereniging op zoek naar versterking. Hierover zal een aparte brief worden verstuurd. Maar je
kunt ook nu al contact met ons opnemen.
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Nieuws van buitenaf

EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap&techniekcursus verzorgen op Dirk Hezius, waar de kinderen van
groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan in 4 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de natuurkunde? Deze cursus is bedoeld voor de
kinderen van groep 3 t/m 8.
Ontdek hoe onze ogen onze hersenen voor de gek kunnen houden, hoe je een paperclip laat zweven, of hoe
lucht het weer beïnvloedt en nog veeeeeeeel meer wat we samen gaan ontdekken. Heb jij al bijvoorbeeld ooit
een hond in een handdoek zien veranderen???
Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbij kunnen komen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere
les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
● Donderdag 05-04-2018
● Donderdag 12-04-2018
● Donderdag 19-04-2018
● Donderdag 24-05-2018
Tijdstip: 15:15 – 16:15 uur.
Inschrijven kan via http://nederland.madscience.org

