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Nieuwsbrief

VRIJDAG 13 APRIL STAKINGSDAG
Vrijdag 13 april gaan de deuren van Brede school Dirk Hezius dicht. U dient zelf voor opvang voor uw kind(eren)
te zorgen.
De afgelopen maanden hebben we aan den lijven kunnen ondervinden dat er nauwelijks vervangers beschikbaar
zijn. Leerkrachten kwamen half ziek werken. Vrije dagen en overige taken werden aan de kant gezet. Wij staken
voor minder werkdruk en betere arbeidsomstandigheden.
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018-2019
Brabantse dag

maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie

15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018

Sinterklaas

donderdag 6 december 2018

Kerstvakantie

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Carnavalsvakantie

maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019

Pasen

maandag 22 april 2019

Meivakantie

maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart

donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren

maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019

Er worden nog enkele studiedagen gepland. U krijgt hier over enige tijd informatie over.

Nieuwe leerlingen
IN GROEP 1A:

IN GROEP 1B:

Robyn van Stratum

Nina van der Wekken
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Giel de Best
Vito Walhout
Bram van der Wekken
Josje van den Hurk
Kick Bergmans
Julia Mullens
Tess Louwers
Babbe Verschure
Isabel Brekoo
Sjoerd Maas
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Koen Munters
Sophie Burger
Jasmijn Martens
Lize Kneepkens
Puk van Mierlo
Thomas van der Meulen
Daan Heystee
Roos Thijs
Valerie Bavinck
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Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Mededeling
De ouderavonden zijn weer achter de rug. Wij danken alle ouders voor hun betrokkenheid.
Wordt uw zoon of dochter volgend schooljaar 4 jaar? Dan is dit het moment om u aan te melden op een
basisschool. Voor meer informatie kunt u bij Femke terecht.
Op woensdag 11 april heeft groep 3 vanaf 9.00 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.

Schoolontwikkelingen
LENIE MET PRÉ PENSIOEN
Beste ouders,
Na 44 jaar in Heeze gewerkt te hebben (eerst op de Rafáel kleuterschool en later op de Dirk Heziusschool) ga ik
aan het einde van dit schooljaar een punt zetten achter mijn onderwijscarrière. Ik ben altijd met veel plezier en
betrokkenheid naar school gekomen. Heeze voelt voor mij ook een beetje als “mijn dorp”. Nu vind ik het tijd
voor andere dingen, vandaar dat ik besloten heb om gebruik te maken van de pré pensioen regeling.
Lenie.
Vanzelfsprekend zullen we op een passende wijze afscheid nemen van Lenie. Informatie hierover volgt te zijner
tijd. Namens het team wensen we Lenie nog een fijne afsluiting op onze school.

Nieuws
REFLECTIONDAY
Zoals eerder aangegeven is één van onze leerlingen in de prijzen gevallen van de
“Reflectionday”. Deze prijs is inmiddels uitgereikt aan Annemijn Bijl uit groep 6.
Wij feliciteren Annemijn met haar prijs.

VERKEER
Kinderen begeven zich niet alleen als verkeersdeelnemer op straat, maar gebruiken deze ook als speelplaats.
Een drukke straat, met geparkeerde auto’s en veel verkeer, biedt weinig bewegingsruimte voor kinderen. Toch
zullen zij zich -op voor medeweggebruikers vaak onverwachte momenten- op straat begeven. Bijvoorbeeld om
achter een bal aan te rennen of om over te steken. Dan schiet een kind ineens tussen twee geparkeerde auto’s
uit, tot schrik van een voorbijrijdende automobilist.
Niet voor niets is er een campagne van de overheid om automobilisten te wijzen op het gevaar van hard rijden
in de wijk. Hierin wordt gewezen op ons rijgedrag. We doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan
toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen. En soms onbewust, omdat onze
gedachten afdwalen en we even niet opletten.
Niet alleen in uw rol als automobilist, maar ook als ouder kunt u rekening houden met het onvoorspelbare
gedrag van kinderen. Wijs bijvoorbeeld veilige speelplekken aan en vertel op welke plaatsen uw kind het beste
kan oversteken.
De boodschap is dus: wees bewust van je eigen snelheid en van de onvoorspelbaarheid van kinderen in het verkeer!
VOORLICHTING NS GROEP 8
Op dinsdag 13 maart 2018 kwamen er 3 machinisten in de klas om te vertellen hoe het werkt op het spoor. Als ze
er een boek over zouden schrijven dan zouden er 490 leuke bladzijdes en 10 zwarte bladzijdes zijn. Eerst
begonnen ze met een paar krantenknipsels waar jongeren de treinen beschadigd hadden. Bijvoorbeeld: stenen op
ramen gooien of een steigerpijp van een viaduct af laten zakken, enz.…. zelf hadden ze dat ook wel eens
meegemaakt. Ze vertelden ook dat hun werk in de herfst het vervelendste was want dan komen er bladeren op
het spoor die een soort van olie kwijt raken. Als er een trein overheen rijdt komt er door die olie een glad laagje
op het spoor, waardoor de trein er veel langer over doet om te remmen. Een trein doet er bij een noodstop nog
6/700 meter over om te stoppen moet je nagaan op een glad spoor! Bij een spoorovergang moet je super goed
uitkijken want als je doorloopt/rijdt/fietst dan kan het zo afgelopen zijn. Je wordt altijd geraakt door de trein die
je niet ziet. Je moet bij en op het spoor niet gaan spelen maar ook niet op de rand van het perron gaan zitten of
iemand die op de rand staat laten schrikken, dat is heel gevaarlijk. Ze hadden een paar filmpjes en foto’s laten
zien waar mensen onder de spoorbomen doorlopen terwijl er een trein aan komt. Er staan niet voor niets borden
waar op staat: WACHT tot de rode lichten gedoofd zijn, er kan nog een trein aankomen!
Dat zijn dingen die op de zwarte bladzijden staan maar zoals eerder in het verhaal is genoemd zijn er ook nog 490
leuke bladzijden.
Een paar voorbeelden zijn:
Als je vroege dienst hebt dan zie je de zon die opkomt.
Als je late dienst hebt zie je de zon die ondergaat.
De bloemenvelden in de lente.
Het mooie uitzicht om je heen.
Het is gewoon een heel mooi beroep.
Ravie van der Heijden, groep 8

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

Nieuws van buitenaf

Locatie: St.Martinuskerk, Heeze

Jan Deckersstraat 22
5591 HS; Heeze
Tel: 040 - 226 1215

Heeze, 19-3-2018
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Het is weer bijna Pasen en graag willen we iedereen uitnodigen om de Kruisweg op Goede Vrijdag bij te wonen.
Jullie zijn van harte welkom in de Martinuskerk vrijdag 30 maart om 15.00 uur. De kinderen mogen dan met
bloemen samen meelopen op de weg die Jezus lang geleden ook gelopen heeft. Samen luisteren we naar het
verhaal van de lijdensweg en bekijken we de afbeeldingen.
Op zondag 1 april is om 11.00 uur de Paasviering. Iedereen is van harte welkom in de kerk. Er wordt een speciale
kinderwoorddienst voor de kinderen gehouden. Tijdens de kinderwoorddienst worden er liedjes gezongen,
gekeken naar een film over het paasverhaal en wordt er geknutseld. Natuurlijk kan er, zoals elk jaar, na afloop
van de dienst weer naar eieren gezocht worden in de Pastorie tuin. Er liggen heel veel paaseieren verstopt in de
tuin, komen jullie mee helpen zoeken?
Met vriendelijke paasgroet,
De paaswerkgroep en Pater Mervin

