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Afscheid Juf Lenie
Afscheidsmusical groep 8
Inloop vanaf 8.15 uur
Juffen en meesterdag
Uitzwaaien groep 8 om 11.45 uur
Start zomervakantie om 12.30 uur

Zomervakantie t/m 17 augustus

Verjaardagen
DATUM

NAAM

02-07
06-07
07-07
07-07
08-07
10-07
14-07
14-07
17-07
19-07
20-07
22-07
22-07
25-07
30-07
31-07
31-07

Alex van Hemert
Willem Pasveer
Bob de Bie
Jip Pasveer
Luc Cuijten
Casper Bavinck
Hugo van den Broek
Djorn van Gerwen
Koen Roelofs
Eva Wanders
Amy de Kort
Jesse Bakker
Sam Bruijstens
Ravie van der Heijden
Louie Verschure
Menno Manders
Rens Zwegers

GROEP

5
4
5
5
2B
5
2B
8
5
4
7
6
3
8
8
6
8

DATUM

NAAM

02-08
02-08
03-08
06-08
08-08
10-08
11-08
12-08
17-08
17-08
18-08
20-08
22-08
26-08
26-08
27-08
31-08

Lena van den Heuvel
Ryan van Veldhuizen
Roos Dille
Isabel Verberne
Senne van der Linden
Felix Mathijssen
Lucas van Heugten
Hugo Aalpol
Jayden Frost
Jesse Rob
Fiene Slegers
Sjoerd Gerrits
Milan Rob
Pleun Zewald
Puk Zewald
Gijs Wanders
Sofie Erades

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

GROEP

1B
2A
7
3
4
1A
2B
5
3
2B
4
7
5
5
5
5
1A

Mededeling
BEDANKJE LEERKRACHT
Het schooljaar loopt bijna ten einde. Dat betekent afscheid nemen van de juf of meester. Via de klassenouder
ontvangt u bericht voor een gezamenlijk afscheidscadeautje. Mocht uw kind graag nog een individueel
cadeautje willen geven, dan zijn wij blij met een knutselwerkje of tekening.
STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019
26 aug 2018
31 okt 2018
6 dec 2018
4 feb 2019
15 mei 2019
11 juni 2019

Schoolontwikkelingen
SCHOOLJAAR 2018-2019
Binnenkort ontvangt u van ons de schoolgids en kalender voor schooljaar 2018-2019. Hierin staan een aantal
zaken die anders zijn dan u van ons gewend bent. We hebben dit schooljaar een kwaliteitsonderzoek gehad en
tijdens de klankbordavond zijn een aantal aandachtpunten hieruit besproken met ouders. Dit heeft geresulteerd
in de volgende veranderingen:





Schoolgids/kalender wordt digitaal verspreid, geïnteresseerden ontvangen ook de gedrukte versie
Openingsfeest op maandag 20 augustus voor alle kinderen, ouders en leerkrachten
Kennismakingsgesprekken in het begin van het schooljaar (in plaats van de informatieavond)
Nieuwsbrief verschijnt één keer per maand

SCHOOLPLEIN
Als de kinderen, ouders en leerkrachten genieten van de zomervakantie, zijn de stratenmakers hard aan het
werk om ons schoolplein aan te pakken. De riolering, het straatwerk en de spelelementen zullen vernieuwd
worden. Maandag 20 augustus om 14.30 uur houden we een openingsfeest voor alle kinderen, ouders en
leerkrachten. Het vernieuwde schoolplein zal op dat moment officieel geopend worden. U bent van harte
uitgenodigd!

Nieuws
JUF LENIE
Beste ouders en lezers van de Nieuwsbrief
Aan het einde van dit schooljaar zet ik een punt achter mijn onderwijsloopbaan.
Ik ben dan 44 jaar werkzaam geweest in het onderwijs in Heeze.
Begonnen op de Rafaël kleuterschool in een periode dat er nog sprake was van een aparte kleuter- en lagere
school. Op de Rafaël kleuterschool was ik vele jaren als hoofdleidster werkzaam. Het was in mijn beginperiode
een kleuterschool met 6 klassen.
Een kleuter mocht echt kleuter zijn, werd nog niet lastig gevallen met CITO toetsen en methodes voor rekenen ,
taal etc. Natuurlijk kwamen al deze facetten aan bod maar op een speelse manier want een kleuter leert
spelend én het best wanneer hij of zij er aan toe is.
Alle leerkrachten van toen hadden een specifieke opleiding gevolgd voor het lesgeven aan kleuters. We
vormden een hecht team wat blijkt uit het feit dat ik met de collega’s van het eerste uur nog altijd contact heb.
Toen we onder een dak kwamen met de Dirk Heziusschool, en de kleuter- en lagere school een basisschool
werden, ben ik nog een aantal jaren als adjunct directrice werkzaam geweest. (Op eigen verzoek werd ik weer
groepsleerkracht omdat ik dat beter met mijn gezin kon combineren). Naast de groep 1-2 ben ik ook een aantal
jaren werkzaam geweest als leerkracht van groep 3.
Ook binnen de basisschool heb ik er altijd op gehamerd dat een kleuter ook kleuter mag zijn en blijven.
Natuurlijk veranderen er veel dingen en moet je met de tijd mee gaan.
Sommige zaken, waar je eerst sceptisch tegenover stond, blijken echt een meerwaarde voor het onderwijs. Ik
noem b.v. de digitale ontwikkelingen zoals de inzet van digiborden, i-pads etc. Dit is een prima aanvulling bij het
onderwijs van nu, maar het moet, wat mij betreft, geen doel op zich worden.
Als je zo lang op dezelfde school werkzaam bent, ken je veel mensen binnen het dorp.
Ik ben nu zo ver dat ik kinderen in de klas krijg waarvan de ouders vroeger ook bij mij in de groep hebben
gezeten. Erg leuk om de overeenkomsten terug te zien en te herkennen!
Fijn ook om te horen dat deze ouders met veel plezier terug denken aan hun schooltijd op de Dirk Hezius.
Ik ben altijd met veel enthousiasme en plezier naar mijn werk gekomen en heb altijd gezegd dat, hoewel ik in
Weert woon, Heeze ook een beetje “mijn dorp” is en zal blijven.
Ik verlaat een school waar ik trots op ben en waar ik, ook dankzij mijn fijne collega’s, met veel plezier heb
gewerkt.
Ik bedank iedereen heel hartelijk voor de fijne samenwerking en wens jullie alle goeds voor de toekomst.
Tot ziens!

Lenie Rademakers

AFSCHEID JUF DORIE EN JUF LENIE
Jaren lang waren ze een geweldig duo, juf Dorie en juf Lenie!
Lenie is haar carrière begonnen op de Rafaelschool, waar ze hoofdleidster was van de vier kleuterklassen die
daar gevestigd waren. Toen de kleuterschool en de basisschool samengevoegd werden, werd ze adjunct
directeur. Na enkele jaren ontdekte ze dat haar hart toch echt bij het werken met kinderen lag. Ze besloot haar
adjunct taak op te geven om zich weer volledig op de kinderen te kunnen richten.
Lenie heeft zich altijd ingezet voor het kleuteronderwijs. Ze heeft een paar jaar groep 3 gehad, wat ze overigens
prima deed, maar de kleuters heeft ze toch nooit helemaal los kunnen laten. Ze is een echte “klosser” zoals we
dat noemen in het onderwijs. Lenie stond altijd achter, voor en naast haar kleuters! Alles wat het kleuterspel en
de vrijheid van kleuters in het gevaar bracht, bestreed ze op een duidelijke maar nette manier.
Daarnaast is Lenie ook een heel fijne collega. Taalkundig is Lenie sterk, met als gevolg dat ze vele brieven
gecontroleerd heeft voor ze de deur uit gingen. Jaren lang heeft ze het personeelsuitje georganiseerd. Aan ieder
feestje gaf ze een Limburgs tintje.
We zullen naast haar kennis, kunde en visie op kleuteronderwijs ook haar gezelligheid enorm gaan missen.
Juf Dorie heeft een aantal jaren geleden afscheid genomen als leerkracht op Basisschool Dirk Hezius. Toch heeft
ze de school nooit helemaal los kunnen laten. Iedere week komt ze nog als vrijwilligster met kinderen werken.
Ze startte midden jaren 70 op Dirk Hezius. Ze was creatief, onvermoeibaar en breed inzetbaar. Ze heeft dan ook
alle groepen doorlopen. Uiteindelijk kwam ze samen met Lenie in de kleuterklas terecht. Deze twee vulden
elkaar perfect aan!
Dorie was niet alleen in de klas actief, maar ook daarbuiten. Ze was de drijvende kracht achter de
groepsoverstijgende activiteiten zoals de kerstviering, de MR en ook de Filippijnenacties.
Omdat Dorie nooit een officieel afscheid heeft gehad, vieren we nu het afscheid van dit zeer gewaardeerde duo
in één keer.
DEMOCRACITY
Op donderdag 28 juni neemt groep 7 deel aan het project Democracity.
Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 voor het eerst kennis met
democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad.
Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. Democracity bestaat uit verschillende
elementen van een stad: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer etc Voor de inrichting van
de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg,
argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de
interesse gewekt voor democratische besluitvorming.
Klik op onderstaand plaatje voor een informatief filmpje.

GEZOCHT: “ENTHOUSIASTE” OUDERS VOOR DE SCHOOLBIBLIOTHEEK
Op school is een schoolbibliotheek aanwezig. Verschillende groepen, gaan elke week naar de bieb om boeken
uit te zoeken die in de klas gelezen worden of die gebruikt worden voor bijvoorbeeld een werkstuk of
spreekbeurt.
Voor de schoolbibliotheek zijn we op zoek naar een aantal ouders die deze boeken
voorraad willen beheren!
Taken zijn o.a.
- op zoek gaan naar nieuwe boeken,
- inschrijven van nieuwe boeken,
- repareren van boeken,
- ordenen van de bibliotheek,
- afschrijven van boeken,
- de bibliotheek up-to-date houden
- inventariseren welke boeken kinderen graag zouden willen hebben,
Alles uiteraard in overleg met de school.
Vind je het leuk om deze taak op je te nemen of wil je eerst meer info hierover, neem dan
contact op met juf Elke Ottenheijm (elke.ottenheijm@eenbes.nl)
GEVONDEN VOORWERPEN
In de vakantie wordt de kast met gevonden voorwerpen leeg gehaald. Loop voor vrijdag 6 juli nog even binnen
om te kijken of er nog iets van uw kind in deze kast ligt
Er staan in de personeelsruimte nog schalen en borden van mensen die lekkere hapjes voor de Goede
doelenactie hebben gemaakt. Mist u een schaal of bord, kom gerust even kijken of het in deze stapel zit.
FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR
Groep 3 doet mee met de First Lego League Junior. Dit jaar is het thema ‘water.’
Dit is een project waarbij de kinderen ontdekken hoe het water uiteindelijk uit de kraan komt en wat daarvoor
nodig is.
Met de hulp van ouders en stagiaires zijn de kinderen filmpjes, informatieve boeken en samen discussiëren
komen de kinderen veel over dit onderwerp te weten gekomen.
Nu zijn de kinderen druk bezig met het bouwen en programmeren van Lego en gaan ze een eigen robot bouwen
om een bestaand probleem op te lossen.
Komende woensdag mogen we naar het gemeentehuis, waar we uitleg krijgen over het afkoppelen van het
regenwater van de riolering.
Ten slotte komt alles op woensdag 4 juli samen, waarbij het project, het bouwwerk en het programmeren
gepresenteerd wordt aan ouders en andere belangstellenden.
We zijn nu halverwege en het project en het is mooi om te zien hoe de kinderen samenwerken, nieuwe
informatie vergaren, nadenken over zaken en ontdekkend leren.

EEN GESLAAGDE 40STE GOEDE DOELEN ACTIE MET EEN FANTASTISCHE OPBRENGST!
Vrijdagmiddag 8 juni was het zover. Iedereen uniek, samen sterk, al 40 jaar Filipijnenwerk.
Sinds 1978 hebben er al veel ludieke, leuke en gezellige acties plaatsgevonden. Deze jubileumeditie hadden we
extra uitgepakt. Een markt op het schoolplein waar van alles te doen en te beleven was: timmeren, een
klimmuur, een beautysalon, tassen- en riemenverkoop, een wakeboard, een levensgrote Minion, een veiling,
veel leuke spelletjes en activiteiten bedacht en uitgevoerd door de kinderen van de bovenbouw en nog veel
meer. Ook aan de inwendige mens was gedacht, zodat direct ‘doorgelopen’ kon worden naar de laatste avond
van de avondvierdaagse. Niet alleen de zon, maar vooral de fijne sfeer en het enthousiasme van alle
aanwezigen, zorgden voor een stralende middag. Hierbij willen we iedereen graag bedanken die een steentje
heeft bijgedragen aan deze fantastische middag.
Vrijdagmiddag hebben wij het bedrag bekend gemaakt dat is opgehaald voor het Filipijnenproject van Zr. Louisa,
die ervoor zorgt dat met het geld kinderen op de Filippijnen hun schoolopleiding kunnen afmaken, waardoor zij
later in hun eigen onderhoud en in dat van hun familie, kunnen voorzien. De leerlingen van groep zes mochten
het bedrag onthullen van maar liefst € 2.254,40. Helaas was de zr. hierbij niet aanwezig, maar zij heeft
vanochtend op school tijdens de pauze de cheque in ontvangst genomen. Ook namens haar en de kinderen op
de Filipijnen: dank jullie wel!!
Komend schooljaar zal er weer een kleine actie voor het goede doel plaatsvinden. Deze datum zal worden
opgenomen op de jaarkalender.
Tot volgend jaar! De goede doelen commissie.

Nieuws vanuit:
TSO KUMARI
Wij zijn op zoek naar invalkrachten voor de TSO (overblijven) Bent of kent u iemand, denk hierbij ook aan opa’s,
oma’s, die het leuk vindt om met kinderen te werken en beschikbaar is tussen 11.45 uur en 13.00 uur?
Aarzel dan niet en neem contact op met onze TSO coördinator Marlies Jacobs:
marlies.jacobs@eenbes.nl
06-31927972

MR
Tijdens de MR vergadering van dinsdag 5 juni is o.a.. het formatieplaatje, dat onlangs per nieuwsbrief is
verspreid, besproken. Het definitieve plaatje inclusief de leerkrachten die de groepen gaan draaien kon nog
niet besproken worden. Dit omdat er nog een paar onzekere factoren waren. Inmiddels is de groepsverdeling
inclusief de leerkrachten naar de ouders gecommuniceerd.
We zijn druk bezig met het jaarverslag 2017-2018 en jaarplan 2018-2019.
Verder zijn besproken: het schoolplan, wet AVG, en de inzet van de middelen die vervroegd aan de school
toebedeeld zijn dankzij de stakingsdagen.
Wij zijn blij te kunnen melden dat we vanaf heden een nieuwe secretaris hebben. Dit is Joyce Thuis (moeder van
Bram en Nina). Zij stelt zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Joyce Thuis. Moeder van Bram (5) en Nina (4) van der Wekken. Samen met
mijn man Chris genieten we van hun kleutertijd op de Dirk Hezius. Als sales development
manager hou ik me onder andere bezig met de kennis en vaardigheden van sales
medewerkers bij DHL Express.
Ik heb me kandidaat gesteld voor de MR, omdat ik net als heel veel ouders op onze school
een bijdrage wil leveren aan een goede, plezierige schooltijd. Voor onze kinderen en ook
voor hun leerkrachten. Dat de MR hier voor staat werd me duidelijk na gesprekken met
een aantal leden en het bijwonen van een vergadering.
Om de ouders goed te kunnen vertegenwoordigen, ga ik in september een cursus volgen,
waarin de rol, rechten en plichten van de MR worden behandeld.
Maar jullie input gaat er natuurlijk pas echt voor zorgen dat ik een relevante bijdrage kan
leveren. Hoor dus graag wat er speelt!
OV
De oudervereniging heeft voor het laatst in dit schooljaar vergaderd.
Er is afgesproken dat ná de grote vakantie het luizenpluizen op dinsdag om 8.30 plaatsvindt in plaats van op
maandag. Ouders die zijn vergeten de ouderbijdrage van dit schooljaar over te maken, is gevraagd dit alsnog te
doen. Op de laatste schooldag zullen de kinderen getrakteerd worden op een ijsje van de ijscokar.
Dan kunnen we allen van de grote vakantie gaan genieten.
LEERLINGENRAAD
Op maandag 18 juni hebben we de laatste leerlingenraad van dit schooljaar gehad. Onderwerpen die ter sprake
zijn gekomen zijn: Wanneer starten met Engels op school? Hoe denken jullie over de roosters zoals die nu zijn
ingedeeld? Verder zijn er een paar vragen in de brievenbus van de leerlingenraad gestopt waarop antwoord
gegeven is. De notulen zijn in de groepen besproken.
Wij bedanken de leerlingen van de leerlingenraad voor hun inzet van het afgelopen jaar.

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

