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Inloop vanaf 8.15 uur
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07-11 Project Eigen dorp (groep 8)
08-11 Bezoek Were Di (groep 8)
09-11
10-11
11-11
12-11
13-11 Nieuwsbrief
Infoavond Social Media

Verjaardagen
DATUM

NAAM

GROEP

DATUM

NAAM

01-11
04-11
05-11
05-11
05-11
06-11
06-11
09-11

Zoë van der Horst
Guus van den Berg
Mees van Hussen
Fernando Jacopucci
Thomas Koop
Sjors van den Broek
Delano Jacopucci
Sten van der Linden

7
3
3
3
7
7
7
1A

13-11
13-11
13-11
23-11
27-11
27-11
30-11

Lars Bakkers
Annemijn Bijl
Julie Bijl
Anna Wielders
Puck van den Dobbelsteen
Djorn van Werde
Martin Beekman

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Mededeling
OUDERAVOND
Op maandag 27 november en woensdag 29 november worden de ouderavonden gehouden.
Middels onderstaand formulier kunt u een voorkeur voor dag aangeven. Mocht u geen
voorkeur voor een dag hebben, vul het formulier dan toch even in. Voor de ouders van groep 7
zijn er twee extra vragen toegevoegd.
Gelieve het formulier uiterlijk woensdag 15 november digitaal te verzenden. Klik op deze LINK
om naar het formulier te gaan.

GROEP

7
6
6
3
4
5
1A

Schoolontwikkelingen
TUTORLEZEN
Vorige week maandag zijn de groepen 5 en 8 gestart met tutorlezen. Wat is tutorlezen?
Een leerling uit groep 5 leest samen met een leerling uit groep 8.
De tweetallen gaan drie keer per week een kwartier lezen.
De groep 8 leerling is de tutor en de groep 5 leerling de tutee.
Een tutor ondersteunt en stuurt de tutee aan. De kinderen in groep 5 gaan samen met hun tutors
veel leeskilometers maken. Ze worden direct gecoacht en aangemoedigd. Er zijn ook enkele kinderen, die met
de leerkracht lezen.
Groep 8 heeft voor de vakantie uitleg gekregen hoe zij hun tutee moeten begeleiden en ondersteunen.
Daarnaast houden zij in de klas voldoende leestijd om in hun eigen leesboek te lezen. We zijn heel benieuwd
wat deze extra aandacht en leestijd met het leesniveau van de kinderen zal gaan doen.
EXTRA UITDAGING BIJ ONS OP SCHOOL.
Op basisschool Dirk Hezius willen we elk kind een zo passend mogelijk onderwijs bieden. Niet alleen voor
leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor talentvolle en hoogbegaafde leerlingen.
Doordat er steeds meer aandacht is voor de specifieke hulpvragen m.b.t het onderwijs aan meerbegaafde
kinderen, is er een proces op gang gekomen om ook de “uitvallers” aan de bovenkant extra aandacht te geven.
We willen meerbegaafde kinderen passend onderwijs bieden, zodat ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Wanneer u wilt weten welk aanbod we hebben op onze school, kunt u op onze website meer informatie
vinden. Via deze LINK komt u meteen op de juiste pagina terecht.

Nieuws
JUF HENNY 40 JAAR OP DE DIRK HEZIUSSCHOOL.
Afgelopen 1 augustus was het 40 jaar geleden dat juf Henny op de Dirk Heziusschool
kwam. In overleg met Henny vieren we dit op maandag 30 oktober met een
bescheiden feestje (dit op haar eigen verzoek). We gaan haar om 13.00 uur met alle
leerlingen van de school ophalen bij haar nieuwe appartement bij “Den Toversnest”.
Ouders zijn van harte uitgenodigd met ons mee te lopen. Samen gaan we terug naar
school waar we haar zullen toezingen en waar er voor alle leerlingen een traktatie
is. De huidige groep van juf Henny, groep 5, boft! Zij krijgen een super leuke
computerworkshop om haar jubileum een extra feestelijk tintje te geven.
Juf Henny is een vertrouwd gezicht op onze school. Meteen na het afronden van
haar studie kwam ze hier werken. Ze heeft werkelijk in alle groepen les gegeven. Ze
kent zodoende veel Heezer mensen en kinderen.
Naast groepsleerkracht is Henny ook ICT- ambassadeur van onze school. Dit houdt
in dat ze zich, zoals bij alles wat Henny aanpakt, met hart en ziel inzet voor het
gebruik van computers, i- Pads ( zij was ook de drijvende kracht achter de i-Pad
pilot op onze school) software etc.
Henny, we wensen je vanmiddag veel plezier en we hopen dat je nog lang van ons
team deel uit zult maken.

HERINNERING WORKSHOP SOCIAL MEDIA VOOR OUDERS
Zoals u in Nieuwsbrief 2 al heeft kunnen lezen, organiseren de drie Eenbesscholen van Heeze; Merlebos, Dirk
Hezius en De Parel, op maandag 13 november een workshop voor ouders rondom social media. Deze avond zal
plaatsvinden in de aula van basisschool Merlebos en beginnen om 19.30u.
GYMZAAL
Op dit moment maken wij gebruik van de gymzaal aan de Spoorlaan. Deze gymzaal is verouderd,
net als de gymzaal bij KC De Parel. Voor beide gymzalen geldt dat er op dit moment alleen nog het
noodzakelijk onderhoud uitgevoerd wordt. Mocht er een lekkage zijn, dan wordt deze gemaakt.
Groot onderhoud wordt er echter niet meer uitgevoerd. De materialen in de gymzaal worden
jaarlijks gekeurd en voldoen aan de daarvoor geldende normen. Beide gymzalen zullen namelijk te
zijner tijd gesloten worden. De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om een
gymzaal te bouwen bij de korfbalvelden.
Voorlopig gymmen onze kinderen nog gewoon in de gymzaal aan de Spoorlaan. We houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.

STAKINGSACTIE
Donderdag 5 oktober was de dag dat de leerkrachten uit het primair onderwijs massaal staakten. Maar wat
heeft de stakingsactie ons opgeleverd?
Het kabinet heeft met haar regeerakkoord vertrouwen in de toekomst. Maar voor het primair onderwijs is die
toekomst nog ver weg. Het kabinet wil 430 miljoen investeren in werkdruk, maar pas vanaf 2021. De leerlingen
van groep 5 t/m 8 zijn in 2021 al van school af! Daarbij komt dat er tegen die tijd een nieuwe regering is. Het is
dus maar de vraag wat er dan nog van deze plannen terecht komt.
Met Prinsjesdag werd bekend dat 270 miljoen euro beschikbaar zou komen voor het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden. Omgerekend betekent dit € 30,- per leerkracht. Voor een stevige eerste stap is drie keer
zoveel nodig.
Toch is er ook goed nieuws. Het wordt makkelijker om zieke leraren te vervangen. Het primair onderwijs krijgt
een uitzondering op de ketenregeling, die deel uit maakt van de Wet Werk en Zekerheid. De ketenregeling
houdt in dat een invaller na zes maal vervangen te hebben, vanzelf een reguliere aanstelling aangeboden moet
worden. Voor besturen is het een onmogelijke zaak om iedere invaller een vaste aanstelling aan te bieden.
Invallers worden dus maximaal zes keer ingezet. Dit vooruitzicht is voor invallers niet aantrekkelijk. Invallers
zoeken massaal werk buiten het onderwijs. Hierdoor is er niet meer aan invallers te komen. Goed dat de
regeling in het basisonderwijs wordt opgeheven, nu nog op zoek naar vervangers!
Het lerarentekort wordt steeds groter, voor het imago van het beroep leerkracht is het belangrijk dat er
geïnvesteerd wordt in onderwijs. Op dit moment is het nog niet bekend of en wanneer er eventuele
vervolgacties plaatsvinden. Als dat het geval is, wordt u hierover tijdig geïnformeerd.
VERKEER VIA DE SCHOOLSTRAAT EN SPOORLAAN
De gemeente heeft voornemens om het centrum verkeersluw te maken. Het verkeer zou omgeleid kunnen
worden via de Schoolstraat en de Spoorlaan. Voor Brede School Dirk Hezius zou dit nadelig zijn. Het zou zorgen
voor meer verkeer en geluid om de school. Gelukkig heeft de gemeente dit ook ingezien. Het plan voor de
omleiding via de Schoolstraat en Spoorlaan is daarom van de baan. Hier zijn wij als school natuurlijk heel blij mee!

Femke Dirkx

LOPEN EN FIETSEN? DAAR WORD JE WIJZER VAN!
Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen? Een begrijpelijke keuze. Toch willen wij u uitnodigen
om uw kind regelmatig lopend of met de fiets naar school te brengen. Want dat heeft veel voordelen.
Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen nieuws. Maar er is meer. Uit onderzoek blijkt dat
beweging ook het leervermogen van kinderen stimuleert. Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan
uw kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige
verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er komt een moment dat uw kind echt alleen op pad gaat. Hoe meer
kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de schoolomgeving. En des te
aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto ook eens te laten staan.
FIETSLICHTCONTROLE
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, dat vinden wij ook. Daarom houdt Veilig Verkeer Nederland op
alle basisscholen in de gemeente Heeze-Leende een fietslichtcontrole, waarbij wij alle fietsen van de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 controleren. Deze controle vindt plaats op 31 oktober.
’s Morgens kunnen ze de fiets voor het eigen lokaal neerzetten. Tussen 8.30 en 11.30 uur wordt de verlichting
gecontroleerd door deskundige mensen. Kleine reparaties kunnen dan uitgevoerd worden.
Als je zorgt voor een goed werkend licht krijg je van ons, namens Veilig Verkeer Nederland, een stoere beloning.
Ook de fietsenhandelaren in onze gemeente willen aan deze actie meewerken, daarbij gesubsidieerd door de
gemeente. Kleine gebreken aan de verlichting worden ter plaatse gratis gerepareerd.
Wel willen wij de ouders erop wijzen dat goede verlichting hun verantwoordelijkheid is.
Wij zetten de eisen voor goede verlichting nog eens op een rij:
 Koplamp, moet wit of geel licht naar voren stralen
 Achterlicht straalt rood licht naar achteren
 Rode reflector aan de achterzijde van de fiets
 Witte of gele reflectoren in de wielen of band
 Gele of oranje reflector in de beide trappers
 Losse lampjes, aan een elastiekje aan stuur of bagagedrager, mogen niet
Wij hopen dat alle kinderen op de geplande verlichtingscontrole met de fiets naar school komen, zodat alle
fietsers beter zien en beter gezien worden. Dat begint natuurlijk bij verlichting die werkt.
KRISTY BEDANKT!
Donderdag 12 oktober heeft Kristy afscheid genomen van groep 7. Kristy heeft meerdere jaren op onze school
gewerkt als onderwijsassistente met de kinderen van de huidige groep 7. Kristy heeft een baan gevonden in de
kinderopvang en dit werk kan zij niet combineren met het werk op onze school. Wij gaan Kristy erg missen maar
wensen haar natuurlijk heel veel succes met haar nieuwe baan! Het werk van Kristy is overgenomen door
Annelies. Annelies was al werkzaam als leerkracht op de woensdag (om de week), donderdag- en vrijdagochtend
in groep 7. Met ingang van maandag 23 oktober is Annelies ook werkzaam als onderwijsassistente in deze groep
op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Wij zijn blij dat Annelies de taken van Kristy heeft
overgenomen, hierdoor hoeven de kinderen niet te wennen aan een nieuw gezicht in de klas.
FOTO’S SCHOOLFOTOGRAAF
U kunt de foto’s van uw kind(eren) nog bestellen tot en met 29 november. Daarna is het niet meer
mogelijk om in te loggen op de website www.hippeschoolfoto.nl. Mocht u de inlogcode niet meer
hebben, dan kunt u deze opvragen bij Marlies Jacobs via marlies.jacobs@eenbes.nl . Wanneer u de
naam en de groep waarin uw kind vorig schooljaar zat doorgeeft, dan krijgt u de wachtwoorden voor
de klassenfoto’s en de foto’s van uw kind gemaild.

REMINDER KWALITEITSONDERZOEK
In de periode tussen 30 oktober en 10 november van dit jaar nemen alle scholen van De Eenbes weer het
tweejaarlijkse kwaliteitsonderzoek af. Ook wij doen hier natuurlijk aan mee! Dit doen we, omdat we graag
ieders mening horen over het onderwijs op onze school. We vragen daarom alle ouders, leerkrachten en de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 naar hun mening. Voor ons is het erg fijn als zo veel mogelijk ouders de
vragenlijst invullen. We krijgen daardoor een goed beeld van hoe u het onderwijs aan uw kind ervaart. Dit geeft
ons de mogelijkheid om daar rekening mee te houden. Deze week ontvangt u de vragenlijst. U vult hem toch
ook in?!
ICT-INFO
In september 2016 zijn wij gestart met het maken van een ICT-impulsplan.
Ons doel hiermee was om ervoor te zorgen dat er voor ieder kind een leerrijke omgeving gecreëerd werd.
Hiervoor was het nodig dat we uitbreiding van onze hardware kregen. Ook hebben we diverse
softwareprogramma’s uitgeprobeerd om te komen tot de juiste keuze. Dit alles hebben we verwerkt in het
bovengenoemde impulsplan, wat vervolgens naar het bestuur is gegaan. We zijn blij dat ons plan goedgekeurd
is, maar helaas.... de aanschaf van nieuwe hardware is stilgelegd! Gezien de grote uitgaven op ICT-gebied in het
afgelopen jaar en de uitgaven die voor de komende jaren verwacht worden, is ons schoolbestuur, “Eenbes
Basisonderwijs”, verplicht een Europese aanbesteding te doen. Momenteel loopt de inschrijving hiervoor, en
dat houdt in dat er op dit moment geen nieuwe hardware aangeschaft mag worden. Het mag duidelijk zijn dat
het bestuur dit ook een hele vervelende situatie vindt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Even
voor de duidelijkheid: reparaties, die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te geven, vinden wel plaats.
Namens Margot Janssen, Merlebos en Henny de Bruijn, Dirk Hezius: ICT-ambassadeurs.
KINDERBOEKENWEEK
Wij hebben de Kinderboekenweek afgesloten met een leesmarathon.
Iedereen mocht een kussen en stapels met boeken meenemen. De hele
school deed mee! En wie vindt het nu niet leuk om lekker in een boek te
kruipen? Het doel? Dat was om meer te lezen dan je normaal gesproken
doet. Zodat de kinderen zichzelf een leeskampioen mogen noemen. Lezen
lijkt soms voor een langere tijd wat lastig. Toch kan het! Dat bewijzen de
kinderen van basisschool Dirk Hezius. En zij mochten dan ook allemaal een
diploma in ontvangst nemen. Het motto was “gruwelijk eng” en wat was het
griezelen toch leuk! Het was een veelbelovende dag waarin de kinderen
volop hebben genoten.
Angelien, stagiaire groep 3.
OPEN PODIUM GROEPEN 1-2:
Wat hebben we genoten van ons optreden!! De gymzaal was te klein, gezien het grote aantal ouders, opa’s en
oma’s die kwamen kijken. We hadden een super publiek en hebben ons best gedaan om er iets moois van te
maken. En dit is gelukt!! Wow!! We willen iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en kijken als trotse
pauwen terug op ons open podium!

(S)COOL ON WHEELS
Dinsdag 3 oktober heeft groep 8 scool on wheels gehad. Gert, de
leraar, heeft ons eerst uitleg gegeven over gehandicaptensport.
Zelf heeft hij een paar jaar geleden zijn kruisband afgescheurd. Hij
was prof volleyballer maar toen ging het mis. Toen heeft hij een
gehandicaptensportschool opgericht voor volleybal want hij wilde
er mee doorgaan. Daarna is hij met zijn vrouwen naar de
olympische spelen geweest en hij won brons. Hij had ons een
paar filmpjes laten zien, hoe het leven van gehandicapten is. Hij
heeft ons gevraagd wat wij dan zouden doen. Toen gingen we
naar de gymzaal om het uit te voeren. Er waren 10 rolstoelen. Na
eerst wat oefeningetjes gedaan te hebben, speelden we een
basketbalcompetitie in rolstoel.
We hebben er veel van geleerd en we vonden het zeker leuk.

Nieuws vanuit de leerlingenraad
MAG IK U DE NIEUWE LEERLINGENRAAD VOORSTELLEN?
Vijf keer per jaar zullen we bij elkaar komen om de stem van de leerlingen te laten horen. Dit kan gaan over
punten die door school aangedragen worden maar ook door leerlingen. Bespreekpunten kunnen in de groene
brievenbus gestopt worden die hangt in het halletje bij de voordeur (Spoorlaan).

Lotte van de
Bersselaar

Pim de Graaff

Len Roelofs

Babbe Verschure

Frédèrikke Lutters

Emiel Bancken

Mathijs Aalpol

Rachel Cuijten

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

Nieuws van buitenaf
HOOFDLUIS
Een luis in je haar? Kammen maar!
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als
u hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale kam is de beste methode.
Hoe krijg je hoofdluis?
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen zijn overlopers.
Ze wandelen van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of
onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans om hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen
vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken, waardoor het voor de luis extra makkelijk is een prooi te vinden.
Hoe herkent u hoofdluis?
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te
(laten) controleren. Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u
zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van
een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los, terwijl neten
juist aan het haar vastkleven. Neten die meer dan 1½ cm van de hoofdhuid af zitten, zijn dode (lege) neten!
Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang er
luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk.
Kammethode: kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam
Dit uitkammen is het belangrijkst. Kam met een netenkam, deze heeft metalen tanden. Gebruik géén plastic
kam (luizenkam). Volg de volgende stappen:
- Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit.
- Doe (gewone) crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg.
- Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de netenkam en kam het haar van
achteren naar voren (van nek naar pony). Begin tegen de schedelhuid aan! Start van het ene naar het andere
oor en kam zo al het haar door.
- Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen
ziet. Spoel gevonden luizen door de wasbak.
- Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en maak de kam goed schoon. U kunt kam uitkoken of ze
ontsmetten met alcohol (70%).
Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel. Ook dan moet u 14 dagen dagelijks het haar
kammen. Als u een antihoofdluismiddel gebruikt, herhaal deze behandeling dan altijd na 7 dagen: dus insmeren
op dag 1 en dag 8. En altijd 14 dagen dagelijks kammen!

BOODSCHAPPENMAND
Het zal je maar gebeuren: vandaag geen eten. Veel gezinnen hebben dit probleem
dagelijks.
Lieve kinderen, willen jullie ons helpen door een product in de mand van de voedselbank te
leggen die op school staat. Wij vragen om producten die lang houdbaar zijn.
De mand zetten we 7 november achter in de aula. Op 29 november wordt deze mand
weer door ons opgehaald. Kom in actie voor dit ontzettend goede doel en steun de
gezinnen heel dicht bij ons die het zo hard nodig hebben.
Wij kunnen dit niet zonder jullie hulp!
Heel hartelijk dank namens de Voedselbank.

BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het
water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november een informatieavond voor ouders van
kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in
bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook
bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de
inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief
het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

