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Agenda
November
donderdag 1
vrijdag

2

zaterdag

3

zondag

4

maandag

5

dinsdag

6

8.30 uur Inloopspreekuur CJG; MR-vergadering; Groep 8 Project Eigen Dorp

woensdag

7

Inloop vanaf 8.15 uur; Groep 5 excursie kasteel in Helmond

donderdag 8
vrijdag

9

zaterdag

10

zondag

11

maandag

12

dinsdag

13

woensdag

14

Groep 1/2A bezoek Were Di

donderdag 15

Groep 1/2B bezoek Were Di

vrijdag

16

Start week van de Mediawijsheid

zaterdag

17

zondag

18

maandag

19

dinsdag

20

woensdag

21

Klassenbezoeken coöperatief leren; OV-vergadering

donderdag 22

Klassenbezoeken coöperatief leren

vrijdag

23

1e rapport (groep 3 t/m 8)

zaterdag

24

zondag

25

maandag

26

dinsdag

27

woensdag

28

donderdag 29
vrijdag

30

Ouderavond groep 1 t/m 8
Nieuwsbrief, ouderavond groep 1 t/m 8

VERJAARDAGEN NOVEMBER
DATUM

NAAM

01-11
05-11
05-11
05-11
06-11
06-11
09-11
13-11
13-11

Zoë
Mees
Fernando
Thomas
Sjors
Delano
Sten
Lars
Annemijn

GROEP
8
4
4
8
8
8
2B
8
7

DATUM NAAM
13-11
13-11
14-11
21-11
23-11
27-11
27-11
30-11

Julie
Sil
Ben
Elin
Anna
Puck
Djorn
Martin

GROEP
7
1B
1B
1A
4
5
6
2B

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
COÖPERATIEF LEREN
Heeft u thuis woorden gehoord als denktijd, liniaalstem of rondpraat? Of hebt u een coöperatieve les op
Klasbord voorbij zien komen? Dat kan!
In alle groepen zijn we aan het experimenten met verschillende coöperatieve werkvormen. We hebben ook
schoolbreed het stilte teken geïntroduceerd.
Eind september heeft Cora van de Berg klassenbezoeken afgelegd. Ze is bij iedere leerkracht naar een les komen
kijken. Na afloop van de les volgde er een gesprek. De input van de klassenbezoeken heeft het ontwikkelteam
gebruikt om de agenda voor de studiedag op 31 oktober te bepalen. Deze maand volgen er weer
klassenbezoeken. In de volgende nieuwsbrief leest u wat de studiedag van 31 oktober ons gebracht heeft. Vraag
uw kind in de tussentijd maar eens of hij/zij u iets over het coöperatief leren kan vertellen.
PASSEND ONDERWIJS
We richten ons met het ontwikkelteam Passend onderwijs op goed onderwijs voor ieder kind. De komende tijd
gaan we aan de slag met de onderwerpen: kind-leergesprekken, het rapport en de weektaak. In de komende
studiedag zullen we met het team ideeën uitwisselen hoe we deze onderwerpen meer kindgericht kunnen
maken.
ICT
Vrijdag 28 september hebben we een studievergadering gehad om te kijken hoe we bij
ons op school ICT nog beter kunnen inzetten.
De ontwikkelingen en de mogelijkheden van ICT gaan reusachtig snel. Aan de hand van onze trainer Barry
Kuijpers hebben we alle facetten binnen Gynzy bekeken (rekenen). De leerstof, die in onze methode
aangeboden wordt, kan digitaal verwerkt worden. We willen graag dat onze leerlingen gemotiveerd kunnen
werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat kan ook uitstekend in de werelden.
De leerstof wordt adaptief aangeboden. Dat betekent dat het programma de oefenopgaven aanpast aan het
niveau van het kind. De kinderen oefenen op deze manier heel veel, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om
sneller door de stof te gaan die ze al kennen en onderdelen die ze nog moeilijk vinden extra aandacht te
geven. Uiteindelijk zullen de leerlingen minder in hun werkboek werken.
De komende tijd zullen verschillende groepen op deze manier werken tijdens de rekenlessen.

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Van 5 tot 11 november is de week van respect. Natuurlijk is respect iets van iedere dag maar in de week van
respect staat het vol in de schijnwerpers. Respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. In deze
week zal er in alle groepen extra aandacht besteed worden aan respect d.m.v. lessen, prentenboeken of
gesprekken.
Verder zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een protocol gedrag. Het pedagogisch klimaat is een
belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leraren op school, het draagt bij tot
betere leerresultaten en meer werkplezier. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school.
Wij willen middels dit protocol duidelijk maken hoe wij dit willen bereiken.

Mededelingen
AANKONDIGING AFSCHEID
Als u deze Nieuwsbrief leest, heeft u misschien al gehoord of gelezen dat er per 1 januari
2019 een eind komt aan mijn onderwijscarrière van ruim 41 jaar. Helaas heb ik deze
beslissing moeten nemen. Mijn lichaam gaf meerdere keren signalen af dat het allemaal
wat teveel aan het worden was. Ik ben een juf, die altijd zeer energiek en enthousiast
bezig is geweest op “mijn” Dirk Hezius. Het was altijd geweldig om van een groep
kinderen een hechte klas te maken, lol te hebben, innovatief bezig te zijn met ICT,
genieten van alle contacten, deel uitmaken van een fantastisch team en zo kan ik nog wel
een tijdje doorgaan. Maar dit alles kost ook veel kruim, zeker op de manier waarop ik
altijd wilde functioneren: 100% en niets minder. Mijn batterij laadde niet meer zo
makkelijk op en dan weet je, dat je verstandelijk gezien een keuze moet maken. Met pijn
in mijn hart heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ik hoop nog een aantal mooie
weken op school mee te “draaien”, veel mensen te spreken en uiteindelijk een fijn afscheid te mogen vieren.
Henny
RECONSTRUCTIE SPOORLAAN/SCHOOLSTRAAT EN NIEUWE POORT
Het is u vast niet ontgaan, aan de kant van de gemeentetuin is een poortje bij gekomen. De Schoolstraat en de
Spoorlaan worden namelijk gereconstrueerd. Op dit moment zijn ze volop met de voorbereidingen hiervoor
bezig. Half november starten de werkzaamheden. Tot de kerstvakantie wordt de Spoorlaan vanaf de
Emmerikstraat tot Spoorlaan 9 gereconstrueerd. De school is dan tot april alleen bereikbaar via de Schoolstraat
en de gemeentetuin. Alle drie de poorten zijn dan nog bereikbaar.
Na de Kerstvakantie wordt de rest van de Spoorlaan aangepakt. De school zal dan alleen bereikbaar zijn via de
kleine poort en de nieuwe poort.
Vanaf april tot de bouwvakantie wordt de Schoolstraat gereconstrueerd. Alle poorten zijn dan bereikbaar maar
alleen via de Spoorlaan en de gemeentetuin.
Als de gemeente helemaal klaar is met de straten, zullen zij bij het evenemententerrein een afzetzone creëren.
Ouders die de kinderen met de auto naar school brengen, kunnen dan de kinderen bij het evenemententerrein
uit laten stappen. Deze kinderen lopen via de nieuwe poort het schoolplein op. Ook ouders die hun kinderen
met de fiets of te voet komen halen, kunnen in de gemeentetuin op hun kinderen wachten. Dit voorkomt
onveilige situaties in de Spoorlaan.
Het paadje tussen de gemeentetuin en de Spoorlaan zal verhard en verlicht worden. Bij de kleine poort waar de
kinderen van groep 1 en 2 gebracht en gehaald worden, zal een wachtzone gemaakt worden. Het duurt nog
even voordat alles gerealiseerd is, maar we hopen dat alle maatregelen de veiligheid van de kinderen ten goede
zullen komen.

GYMZAAL
Zoals u wellicht gehoord hebt, zal de gymzaal aan de Spoorlaan te zijner tijd afgebroken worden. De gemeente
onderzoekt op dit moment waar en hoe de nieuwe gymvoorziening voor de kinderen van Dirk Hezius en De
Parel gerealiseerd kan worden. Tot die tijd zal de gymzaal aan de Spoorlaan gewoon onderhouden worden.
Noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd en de materialen worden gekeurd. Materialen die afgekeurd
zijn worden vervangen. U hoeft u dus geen zorgen te maken over de veiligheid van uw kind tijdens de gymles.
BASISSCHOOLAPP
Momenteel maken wij gebruik van klasbord om informatie over de klas met u te delen. Afgelopen jaar hebben
de directeuren en ICT’ers van de Heezer Eenbes scholen zich verdiept in een app waarin meer mogelijkheden
zitten. We zijn hiervoor bij de basisschool app uitgekomen. Op dit moment wordt deze app voor ons
“gebouwd”. Begin 2019 zullen we over gaan van Klasbord op de Basisschoolapp. Tegen die tijd ontvangt u
hierover meer informatie.
FIETSVERLICHTINGSCONTROLE
De donkere herfst- en wintermaanden komen eraan. Tijd om de verlichting van de fietsen weer te controleren.
Leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen dit op school laten doen.
Als de leerlingen cq ouders zorgen voor een goed werkend licht krijgen de leerlingen van ons, namens Veilig
Verkeer Nederland, een 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 6 november met de fiets naar school komen, zodat alle fietsers beter zien en
beter gezien worden. Dat begint natuurlijk bij verlichting die werkt. ’s Morgens mogen de kinderen hun fiets
voor het raam van het eigen lokaal plaatsen. Wilt u ervoor zorgen dat de fietsen ook voorzien zijn van een
standaard?
ROTS EN WATER
Vorige week zijn de groepen 5 en 6 weer enthousiast gestart met de rots en
water training. Een training bestaat uit 6 lessen die ze in groep 5 en 6 krijgen.
Deze lessen gaan over de elementen rots en water die je als mens nodig hebt om
je zelfverzekerd kortom gelukkig te voelen.
Rots staat voor: opkomen voor jezelf, focussen, grenzen aangeven, je mening
geven, kracht.
Water staat voor: je aanpassen, vriendschap, respect, communicatie,
verbondenheid.
Beide houdingen zijn essentieel. Een zelfbewust mens kan kiezen welke houding
hij aan wil nemen. Rots en water is een psycho-fysieke training. Door te starten
vanuit een fysieke invalshoek (actie, spel, rollenspel) worden mentale en sociale
vaardigheden aangereikt en verworven. Zo ontwikkel je spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in
een ander en sociale vaardigheden . Respect naar elkaar heeft een grote rol. Je leert om steviger in je schoenen
te staan en grenzen aan te geven. Door te werken aan o.a. je lichaamstaal zul je jezelf sterker voelen.
Komende weken gaan we hier weer actief mee aan de slag!

SINTERKLAAS BEZOEKT DE DIRK HEZIUS!
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan basisschool Dirk Hezius!
Wij willen de Sint en zijn Pieten om 8.30 uur graag met z’n allen op de speelplaats verwelkomen. Zorg dus dat je
op tijd op het schoolplein ben!
De groepen 1 t/m 4 bezoeken deze dag de Sint in de speelzaal. Daarna zal hij bij de groepen 5 t/m 8 een kijkje in
de klas komen nemen. De groepen 5 t/m 8 hebben deze dag ook surprise in hun eigen groep.
De planning van de dag zal er als volgt uitzien
8.30 – 8.40 uur
opening op het schoolplein.
8.45 – 9.15 uur
groep 1/2 B
9.20 – 9.50 uur
groep 1/2 A
9.55 – 10.25 uur
groep 3
11.00 – 11.30 uur
groep 4
Aansluitend bezoekt Sinterklaas de groepen 5 t/m 8.
Wij willen u als ouder erop attenderen dat u van harte welkom bent. Jongere broertjes en zusjes kunnen hier
helaas niet bij aanwezig zijn. Daarnaast verzoeken wij u ook om niet te filmen.
Tot 5 december!
Oudervereniging en Team Dirk Hezius

Nieuws vanuit
OV
Beste ouders,
Begin oktober ontving u via de klassenouders een verzoek tot het betalen van de ouderbijdrage.
Als oudervereniging vragen we van alle ouders een ouderbijdrage. Van deze ouderbijdrage kunnen wij als
oudervereniging leuke, extra activiteiten organiseren en bekostigen voor de leerlingen. De ouderbijdrage is dus
geen extra geld voor de school, maar geld dat hard nodig is, zodat de oudervereniging deze activiteiten voor uw
kind(eren) kan organiseren en uitvoeren. Voor het schooljaar 2018/2019 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25
per kind. Voor kinderen die instromen tussen 1 februari en de meivakantie vragen we €12,50. Kinderen die
instromen na de meivakantie betalen geen ouderbijdrage meer voor dit schooljaar. Inmiddels hebben we al van
veel kinderen/gezinnen de ouderbijdrage mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!
Mocht u er nog niet aan toe genomen zijn om de ouderbijdrage te voldoen, dan verzoeken we u vriendelijk dit
bedrag van €25,00 per kind voor het schooljaar 2018/2019 zo spoedig mogelijk over te maken op
bankrekeningnummer NL59 RABO 0120 3038 25 t.n.v. Oudervereniging Dirk Heziusschool onder vermelding van
de naam/namen van uw kind(eren) en hun groep.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Inge Louwers en Charlotte van de Laar, voorzitters Oudervereniging BS Dirk Hezius

ICT EENBES
Geachte ouders, verzorgers,
We willen u op de hoogte brengen van een belangrijk project van Eenbes Basisonderwijs. Het betreft het
wisselen van ICT leverancier, die het beheer van onze ICT omgeving verzorgd. De keuze is gemaakt na een
wettelijk vereiste aanbestedingsprocedure. Wij verruilen daarbij de huidige serveromgeving voor het werken in
de Cloud. Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan aspecten van beveiliging en privacy.
Kindcentrum De Vlinder, in Geldrop, is als eerste gemigreerd in de herfstvakantie.
De overige 25 Eenbes basisscholen zullen daarna volgen waarbij naar verwachting de migratie zal worden
afgerond voor 1 maart 2019. De migratie voor Brede school Dirk Hezius staat gepland op 3 en 4 december.
De directeur van uw school zal u over de nodige details tijdig informeren.
EENBES BASISONDERWIJS
Een werkgroep "Eenbes Ontregeld!" is aan het werk gezet met de opdracht te kijken hoe we als Eenbes een
regelarme (werk)omgeving kunnen creëren ter vermindering van de werkdruk. Het resultaat is geen nieuw plan
geworden, dat zou immers niet passen bij het ontregelen. Het resultaat is een opdracht aan ieder team om met
elkaar in gesprek te gaan over het ontregelen.
Om onze schoolteams, het Expertise Netwerk en het bestuurskantoor te helpen bij deze opdracht is er een
notitie geschreven waarin omschreven staat wat de kaders zijn en wat de ruimte is om te ontregelen.
TSO KUMARI
Het komt regelmatig voor dat kinderen wel ziek/afgemeld worden in de klas maar niet bij de
TSO. Wanneer wij een kind missen, gaan wij eerst navragen bij de klas of dit kind aanwezig
was op school. Zo niet, dan is het duidelijk waarom een kind niet aanwezig is bij de TSO.
Mocht het kind wel op school zijn geweest maar niet naar de TSO komen, dan gaan wij
proberen 1 van de ouders te bereiken. De tijd die wij hier aan kwijt zijn, besteden we liever
aan de kinderen. Vandaar nogmaals het verzoek, meld uw kind ook even af bij Marlies Jacobs.
Dit kan via mail: marlies.jacobs@eenbes.nl , telefonisch, Whatsapp of SMS: 06-31927972.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Team TSO Kumari

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

Nieuws van buitenaf

