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Agenda
juni
zaterdag

1

zondag

2

maandag

3

dinsdag

4

woensdag

5

donderdag

6

vrijdag

7

zaterdag

8

zondag

9

1e Pinksterdag

maandag

10

2e Pinksterdag

dinsdag

11

Studiedag; alle groepen zijn vrij

woensdag

12

donderdag

13

Slagbaltoernooi groep 8

vrijdag

14

Open podium groep 7

zaterdag

15

zondag

16

maandag

17

Streetwise

dinsdag

18

MR-vergadering

woensdag

19

Trommeldag groepen 1 en 2; 11.30 - 12.30 uur Bedankuurtje

donderdag

20

Trommeldag groepen 3 t/m 8

Vrijdag

21

Zaterdag

22

Zondag

23

Maandag

24

Dinsdag

25

Oudergesprekken (facultatief)

Woensdag

26

11.30 - 12.30 uur Kennismaken nieuwe groep

Schoolfotograaf; 19.00 - 20.00 uur Informatieavond “groepsverdeling 2019-2020"
Inloop
Goede doelen actie met om 12.15 de cheque overdracht

Donderdag 27
Vrijdag

28

Zaterdag

29

Zondag

30

3e rapport

VERJAARDAGEN JUNI
DATUM

01-06
02-06
05-06
06-06
10-06
12-06
13-06
15-06
15-06
16-06

NAAM

Julie
Luuk
Evi
Fréderikke
Pleun
Collin
Sven
Olivier
Thij
Meike

GROEP

4
3
6
8
8
1-2A
3
1-2A
1-2B
5

DATUM NAAM

16-06
17-06
18-06
18-06
18-06
19-06
26-06
26-06
29-06

GROEP

Kiki
Maud
Tijs
Sofia
Maerle
Anouk
Fleur
Evy
Robin

8
8
4
1-2B
4
3
5
7
5

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2019-2020
Zoals ieder jaar, is het een hele uitdaging om de groepsverdeling voor het jaar erop rond te krijgen. Dit
jaar hadden we, vanwege de grote groep schoolverlaters, een extra uitdaging. Graag nodigen we alle ouders en
in het bijzonder de ouders van de huidige 4 t/m 7, uit voor een informatieavond. Met trots presenteren wij onze
groepsverdeling op maandag 3 juni om 19.00 uur. U komt toch ook?!
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal ouders wat we kunnen verwachten, vragen we u via
dit formulier aan te geven of u wel of niet komt.
Met vriendelijke groet,
Team Dirk Hezius
EVALUATIE EINDE SCHOOLJAAR
Het schooljaar 2018-2019 loopt ten einde. Een goed moment om even terug te kijken. Samen is een van de
belangrijkste waarden op onze school. U speelt een actieve rol bij het welbevinden, de resultaten en het
ontwikkelingsproces van uw kind. Daarom willen we u vragen de evaluatie van het schooljaar in te vullen.
Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

COÖPERATIEF LEREN
Het schooljaar zit er bijna op. Maar onze ontwikkeling met betrekking tot coöperatief leren gaat door.
We gebruiken op dit moment minstens 1 werkvorm per dag, we zetten werkvormen in tijdens onze
vergadermomenten en bespreken met leerkrachten en leerlingen hoe onze ervaringen met coöperatief leren
zijn. Daarnaast is het ontwikkelteam bezig met de voorbereidingen voor komend jaar. Want hoe gaan we nu
verder?
Komend schooljaar starten we met het herhalen van de reeds geleerde werkvormen. Zo kunnen we van daaruit
nieuwe werkvormen toevoegen. We gaan aan de slag met zowel klasbouwers als met teambouwers. We
verdiepen ons in het aspect sociale vaardigheden en maken het schooldocument ( ons waarborg document)
concreter en breiden dit uit.
We willen u komend schooljaar graag meenemen in onze ontwikkeling. Daarom organiseren we een
informatieavond over Coöperatief leren op dinsdag 5 november. We hopen op een grote opkomst!
Zoals u leest, is er nog genoeg te doen. Een leuke leerzame uitdaging voor iedereen. We kijken dan ook nu al
uit naar komend schooljaar!

Mededelingen
AANKONDIGING LAATSTE OUDERGESPREK GROEP 1 T/M 7
Bij de oudergesprekken in maart hebben we met de groepen 1/2 een pilot gedraaid. De ouders hebben zelf een
tijd voor het gesprek gereserveerd via “Schoolgesprek”. Dit is een onderdeel van de Basisschoolapp. Vanaf nu
zullen we onze ouderavonden via “Schoolgesprek” inplannen. U ontvangt binnenkort een mailtje met daarin een
inlognaam en een wachtwoord. In de mail staan ook de verdere instructies. Houd uw mail dus in de gaten!
GOEDE DOELEN ACTIE
Iedereen uniek, samen sterk, al 41 jaar Filipijnenwerk!
Uw kind heeft vorige week een brief en inschrijfformulier meegekregen voor de jaarlijkse Goede Doelen actie.
Denkt U eraan dat het ingevulde formulier met het geld in een gesloten envelop ingeleverd moet worden bij de
groepsleerkracht op uiterlijk maandag 3 juni?
Op vrijdag 7 juni kunt U op het schoolplein bij het raam van de eigen klas, samen met uw kind de plantjes
ophalen. Denk hierbij aan passend vervoer; tassen, een bolderkar, bakfiets, de auto. Voor grotere aantallen zijn
er trays aanwezig. Indien u verhinderd bent, gelieve zelf voor vervanging te zorgen!
Indien het weer meezit hebben we nog een leuke op=op verkoopactie op vrijdag 7 juni bij het ophalen van de
plantjes. Houd de schoolapp in de gaten!

BEDANK UURTJE
Beste ouders, bedankt voor al jullie hulp dit jaar! We hebben jullie hulp bij
onder andere het rijden naar een activiteit, het versieren van school, het
helpen in de schoolbibliotheek, het meegaan op excursie, het meedenken op
de klankbordavond, het deelnemen aan de OV of de MR en het helpen bij
activiteiten zoals kerst, sinterklaas en de koningsspelen allemaal als zeer
waardevol ervaren. We kunnen niet zonder jullie inzet en betrokkenheid, via
deze weg willen jullie allemaal bedanken! We willen alle ouders die zich het
afgelopen jaar (een beetje of veel) hebben ingezet in het zonnetje zetten. We
nodigen jullie uit voor een bedankuurtje op woensdag 19 juni van 11.30 uur
tot 12.30 uur. In de speelzaal zullen een aantal groepen een optreden
verzorgen. Andere groepen verzorgen de aankleding, een hapje en een
drankje en ook wordt er voor de aanwezige ouders voor een klein bedankje
gezorgd. We hopen vele van jullie te zien!
SCHOOLVOETBALTOERNOOI
20, 21 en 22 mei hebben jongens- en meisjesteams van onze school meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.
De meisjes van groep 7, jongens en één van de meisjesteams van groep 8 hebben de eerste prijs gewonnen.
Het andere meisjesteam van groep 8 heeft de 2e prijs gewonnen.
De prijswinnaars hebben, al juichend, de bekers aan alle groepen laten zien.

TROMMELDAG
Woensdag 19 juni en donderdag 20 juni vindt er op school een trommelspektakel plaats.
Onder leiding van Yolanda van Loon (yolopercussie Eindhoven), gaan alle kinderen in workshops aan de slag met
de djembé en andere slag- en schudinstrumenten.
Bij de kleuters is de workshop in de klas, dat is intiemer en kleiner. Aan de hand van een verhaal worden de
kinderen meegenomen en maken kennis met allerlei Afrikaanse instrumenten.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen op donderdag een workshop in het speellokaal. Ze hebben allemaal de
beschikking over een djembé en er zijn verschillende andere instrumenten.
Aan het eind van de dag is er een eindpresentatie, voor elkaar.... maar ook voor alle ouders. Komt u ook
luisteren naar de warme Afrikaanse klanken ...
Vanaf 14.30 uur bent u welkom op het schoolplein. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind.

W4KANGOEROEWEDSTRIJD 2019
Donderdag 21 maart hebben verschillende kinderen van groep 7 en 8 meegedaan met de W4Kangoeroe rekenen wiskundewedstrijd. Voor de kinderen van groep 3 tot en met 6 hebben we zelf een soortgelijke wedstrijd
georganiseerd.
De kinderen hebben uitdagende opdrachten gemaakt op hun eigen niveau.
De opdrachten werden gaandeweg steeds moeilijker en dit heeft voor de kinderen de nodige energie gekost.
Hieronder ziet u een paar voorbeeldsommen uit het boekje van de kangoeroewedstrijd voor de kinderen van
groep 7/8.

Alle kinderen die deelgenomen hebben aan de wedstrijd, hebben een certificaat ontvangen. Het is namelijk een
hele prestatie om deze opdrachten zo goed mogelijk op te lossen.
Bij een wedstrijd horen natuurlijk ook winnaars. De volgende kinderen hebben gewonnen:
Groep 3:
1. Vito
2. Izzy
Daantje
3. Neeltje
Nienke
Groep 5:
1. Sam
2. Stan
3. Puck
Groep 7:
1. Jesse
2. Evelien
3. Meike

Groep 4:
1. Hugo
2. Fernando

Groep 6:
1. Tristan
2. Jens
3. Floris
Groep 8:
1. Kick B.
2. Thomas
3. Anouk

Dit jaar hebben ook 2 kinderen van onze school gewonnen met de kleurwedstrijd. Dit zijn Sven uit groep 3 en
Koen uit groep 6.

Nieuws vanuit
MR
Mei/juni staan er veel punten op de agenda voor de MR; de update van de schoolgids, de formatie waarover u
elders in deze nieuwsbrief en via een informatieavond wordt geïnformeerd, de planning van de studiedagen
voor volgend jaar, het schoolplan en de evaluatie enquête waarmee we jaarlijks polsen naar de mening van de
ouders over de school. Deze enquête is niet hetzelfde als het kwaliteitsonderzoek van de Eenbes maar gaat puur
over onze school. Vul deze in en laat uw mening horen.
Aankomend jaar staat het nieuwe schoolplan voor de periode 2020-2024 op de agenda. Het schoolplan vormt
de basis voor het beleid en de keuzes van de school. Vind je het leuk om daarover mee te denken en te praten?
Er komt een plek vrij binnen de oudergeleding van de MR!
De MR zoekt een nieuw ouderlid
Saskia Suurs stopt met haar werkzaamheden voor de MR, we bedanken haar voor haar inzet gedurende
de afgelopen 4 jaar! Wil jij meedenken en meepraten over beleid, koers en de gang van zaken op
school? We horen het graag! Met vragen/opmerkingen/aanmeldingen kun je je wenden tot Joyce Thuis
of Mariel de Jong. Of kijk op de MR-tegel in de Bassisschoolapp.
SCHOOLFOTOGRAAF
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, komt op maandag 3 juni de schoolfotograaf naar onze
school. Er zal begonnen worden met het maken van de groepsfoto’s, waarna alle leerlingen
individueel op de foto gaan. In de middag worden er foto’s gemaakt van alle broertjes en zusjes die
op de Dirk Heziusschool zitten. Na school, vanaf 15.00 uur is er de gelegenheid om met broertjes
en/of zusjes op de foto te gaan die nog niet of niet meer op de Dirk Hezius zitten.
Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u dit mailen naar charbos@hotmail.com zodat wij
hier een planning van kunnen maken.
Met vriendelijk groet de Oudervereniging
TSO KUMARI
Het schooljaar is bijna om en wordt het tijd om alvast aan het volgende schooljaar te gaan denken.
De abonnementen voor de TSO lopen, zoals in de algemene voorwaarden staat vermeld, het volgend schooljaar
gewoon door. U hoeft dus geen nieuw inschrijfformulier in te vullen.
Mocht u de TSO-dagen willen wijzigen voor het nieuwe schooljaar, dan dit graag doorgeven voor de
zomervakantie.
Wanneer uw kind van school gaat, wordt het contract automatisch stop gezet en hoeft u dus niet nog officieel
op te zeggen.
Wijzigingen kunt u door geven via de Basisschoolapp, Whatsapp, SMS, Email en telefonisch aan:
Marlies Jacobs
marlies.jacobs@eenbes.nl
0631927972

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