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Mededeling
EVALUATIE SCHOOLJAAR 2017-2018
Het schooljaar 2017-2018 loopt ten einde. Een goed moment om even terug te kijken. Middels een
ouderenquête willen wij u vragen hoe u dit schooljaar op basisschool Dirk Heziusschool heeft ervaren. Daartoe
hebben wij onderstaande digitale vragenlijst gemaakt.
De uitslag van de evaluatie wordt door de directie en de betrokken leerkracht bekeken. Er volgt een globale
terugkoppeling naar het team. Met de antwoorden/opmerkingen van de enquête willen we graag als team ons
voordeel doen, zodat we uw kind nog beter kunnen begeleiden.
De enquête hoeft maar één keer per gezin ingevuld te worden.
Wilt u zo vriendelijk zijn de evaluatie uiterlijk 15 juni in te vullen. Klik hier om naar de enquête te gaan.

Schoolontwikkelingen
UITSLAG CENTRALE EINDTOETS
De uitslag van de centrale eindtoets is binnen. Voor de kinderen van groep 8 is dit altijd een spannend moment.
We hopen dat alle kinderen tevreden zijn met hun score en de score het mogelijk maakt het vervolgonderwijs
van hun keuze te gaan volgen.
Ieder jaar ontvangen we ook een schoolrapport. Dit schoolrapport gebruiken wij om de kwaliteit van het
onderwijs te analyseren en waar nodig te verbeteren. Met trots maken we kenbaar dat we een schoolscore van
538 gehaald hebben. Het landelijk gemiddelde is 534,9. Op de onderdelen taalverzorging, rekenen en
wereldoriëntatie hebben we naar verwachting gescoord. De scores voor de onderdelen lezen en schrijven zijn
boven verwachting.

STUDIEDAG 22 MEI 2018
Na een lang Pinksterweekend hadden we op dinsdag 22 mei een studiedag met het team. Deze dag stond in het
teken van communicatie. We hebben teruggeblikt op de vorige bijeenkomst. Welke doelen had je jezelf gesteld
en wat is daarvan terecht gekomen? Welke doelen stel je jezelf voor de komende periode?
We hebben gesproken over het geven en ontvangen van feedback. Hierbij hebben we de vertaalslag gemaakt
naar je eigen handelen. Waar ga ik naartoe? (Feed up), hoe ging het? (Feed back) en hoe nu verder? (Feed
forward).
Na een stukje theoretische achtergrond gehoord te hebben, zijn we praktisch aan de
slag gegaan. We hebben geoefend met het voeren van gesprekken en elkaar voorzien
van feedback hierop.
Tot slot hebben we met elkaar bepaald wat we meer willen zien in de school en waar
we minder van willen zien.
Dit was de laatste bijeenkomst van de training communicatie, maar niet het laatste
wat we ermee zullen doen. Communicatie is overal. We zullen ook volgend schooljaar regelmatig stil staan bij
ons handelen.
GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2018-2019
Het einde van het schooljaar nadert. Een spannende periode voor kinderen, ouders en leerkrachten. Het is ieder
jaar weer een hele puzzel om de groepsverdeling rond te krijgen. Wat heeft een groep nodig? Waar liggen de
kwaliteiten en ontwikkelpunten van de leerkracht? Hoe kan hij/zij deze inzetten in een betreffende groep? En
dan spreken we nog niet over voorkeuren, werktijdfactoren en werkdagen.
We doen er alles aan om het, met de beschikbare middelen, voor de hele school zo goed mogelijk in te vullen.
Op dit moment zitten we nog volop in het proces. We hebben een globale invulling van de leerkrachten over de
groepen, maar er zijn ook nog veel onzekere factoren. We hopen u zo spoedig mogelijk meer informatie te
kunnen geven over de verdeling van de leerkrachten over de groepen.
Hieronder ziet u alvast hoe de groepsverdeling eruit zal zien:
Groep 1/2 a
Start met 21 kinderen en groeit in de loop van het schooljaar uit tot ± 28.
Groep 1/2 b
Start met 25 kinderen en groeit in de loop van het schooljaar uit tot ± 28.
Groep 3
26 kinderen
Groep 4
23 kinderen
Groep 5
22 kinderen
Groep 6
25 kinderen
Groep 7
22 kinderen
Groep 8
37 kinderen*
* Er komt extra ondersteuning op de groep, maar de precieze invulling hiervan is afhankelijk van een aantal
factoren.
HET SCHOOLPLEIN
Eindelijk is de kogel door de kerk! In de zomervakantie wordt er gewerkt aan ons nieuwe schoolplein!
We lichten alvast een tipje van de sluier op. Er komen nieuwe spelelementen zoals een pannakooi,
pingpongtafel, bokspringpaaltjes en voetbaalpaaltjes voor groep 1/2. We maken ook gebruik van de huidige
spelelementen. Zo wordt de zandbak verplaatst, het speeltoestel van de bovenbouw, de korfbalpaal en de
duikelrekken krijgen een plaatje in het geheel. Er zal een heus podium gecreëerd worden.
De officiële opening van het schoolplein vindt plaats tijdens ons welkom feest op maandag 20 augustus 2018.
Hierover ontvangt u te zijner tijd nog meer informatie.

Nieuws
W4KANGOEROEWEDSTRIJD 2018
Donderdag 15 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. Deze week hebben we de uitslag ontvangen.
De volgende kinderen hebben de opdrachten het beste gemaakt:
Groep 3: Hugo/Puck
Groep 4: Sam
Groep 5: Floris
Groep 6: Jelte
Groep 7: Frederikke
Groep 8: Mark
TECHNIEKMIDDAG
Dinsdagmiddag 5 juni staat onze school in het teken van cultuur, bouwen en techniek. De kinderen zullen dan
gaan werken met verschillende soorten constructiemateriaal of opdrachten uit de techniekkasten. De kinderen
zullen deze middag oplossingen moeten bedenken voor problemen waar ze tegenaan lopen. Doordat ze
samenwerken zullen ze van elkaar leren maar ook doordat ze gaan experimenteren zullen ze veel nieuwe kennis
vergaren. De kinderen zullen deze middag spelenderwijs ontdekken hoe ze bepaald materiaal kunnen gebruiken
en hoe ze stevige gebouwen/torens etc. kunnen maken. Sommige kinderen zullen bijvoorbeeld gaan werken
met Kapla. Dit is goed voor hun concentratie, fantasie en gevoel voor evenwicht. Andere kinderen zullen leren
hoe ze moeten metselen en weer anderen gaan ervaren wat ze kunnen doen met kosteloos materiaal. De
kinderen van groep 7 hebben deze dag een workshop “schimmenspel”. We hopen dat het voor de kinderen een
leerzame middag wordt maar het belangrijkste is dat de kinderen plezier beleven aan het eindeloos combineren
en experimenteren. Woensdag 6 juni, tijdens de inloop, zullen alle eindresultaten te zien zijn in de klassen.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
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 13 juni van
11.30 uur tot 12.30 uur. In de speelzaal zullen vier groepen een optreden verzorgen. Een andere
groep verzorgt de aankleding, een groep zorgt voor een hapje en een drankje en twee groepen
maken voor de aanwezige ouders een klein bedankje. We hopen vele van jullie te zien!

Nieuws vanuit:
OV
Op maandag 14 mei heeft de oudervereniging vergaderd over o.a. deze onderwerpen:
- We gaan op zoek naar een nieuwe schoolfotograaf voor komend schooljaar, omdat de huidige fotograaf stopt
met schoolfoto's.
- We hebben teruggeblikt op de koningsspelen.
- De commissie voor de goede doelen actie is druk bezig, er gaan allerlei leuke activiteiten plaatsvinden op
vrijdagmiddag 8 juni. informatie hierover krijgt iedereen nog.
- Vanaf volgend schooljaar zullen de voorzitter, penningmeester en secretaris van de OV worden opgevolgd. de
precieze taakverdeling wordt volgende vergadering ingevuld.
TSO Kumari
Over een aantal weken begint de zomervakantie. Ieder jaar stellen ouders dan de vraag of kinderen weer
opnieuw aangemeld moeten worden voor de TSO. Dit is niet nodig. De contracten lopen in principe gewoon
door. Wanneer een kind van school gaat, door bijvoorbeeld een verhuizing of uw kind gaat naar het voortgezet
onderwijs, dan stopt het contract automatisch. Wanneer u het contract op wil zeggen om een ander reden,
dan geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Eventuele wijzigingen van TSO-dagen kunt u doorgeven via
de mail: marlies.jacobs@eenbes.nl

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

Nieuws van buitenaf
NASCHOOLSE ACTIVITEIT TYPECURSUS DE TYPETUIN GAAT WEER VAN START.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,
Volgend schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen
spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar
dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste
resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus
wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: vrijdag 5 oktober 2018
Lestijd: 14:00 tot 15:00 uur
Leslocatie: Basisschool Dirk Hezius, Schoolstraat 1 5591 HK HEEZE








De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)
Prijs cursus
€175

Keuze-korting
Optie 1:
Optie 2:
Een jaar lang gratis toegang tot
Of €15 korting, je betaalt dan €160.
Rekentuin, Taalzee en Words & Birds
t.w.v. €40,-. Je betaalt €175.
Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor optie 2. Meer info op
https://www.typetuin.nl/vroegboekactie

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan
van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin

