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Nieuwe leerlingen
In groep 1A:
Sil de Leeuw

Mededelingen
HERINNERING AANMELDEN OUDERAVOND
Vrijdag 24 november krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis. De
ouderavonden zijn voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 8. Ongeveer de helft van de ouders heeft
zich aangemeld voor de ouderavond op maandag 27 november of woensdag 29 november. Heeft u dit nog niet
gedaan, doe dat dan vóór 15 november via het digitaal formulier .
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 (de Spinner 6) en beginnen om 19.30u
HERINNERING BAK VOEDSELBANK
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, staat in de aula een plastic bak waarin u de etenswaren
kunt deponeren, die u wilt doneren aan de Voedselbank. Op maandag 27 november wordt deze bak, door de
vrijwilligers van de Voedselbank weer opgehaald.

Schoolontwikkelingen
SCHOOLPLEIN
“Hoe zit het nu eigenlijk met de vernieuwing van het schoolplein?”
Deze vraag hebben we de afgelopen tijd al verschillende keren gehoord. Het onderwerp leeft bij kinderen en
ouders. Het traject is geruime tijd geleden opgestart. Er zijn ideeën verzameld, gesprekken geweest en
voorstellen gedaan. Met het vertrek van meneer Guido is de werkgroep stilgelegd. Op dat moment waren er
even andere prioriteiten.
Dit schooljaar is de werkgroep weer opnieuw opgestart. De oude plannen zijn bekeken en er zijn nieuwe wensen
en mogelijkheden aan toegevoegd. Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende partijen om onze ideeën
uit te werken op papier. De uitwerkingen zullen voorgelegd worden aan de leerkrachten, een aantal ouders en
de leerlingenraad. Daarna zal er een keuze gemaakt worden en kan het echte werk beginnen. Het streven is om
dit schooljaar de werkzaamheden af te ronden.
PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE
Op school volgen wij het protocol leesproblemen en dyslexie. In dit protocol staat beschreven hoe je
de leesontwikkeling van de kinderen op de basisschool moet en kan volgen. Daarnaast staan er interventies
beschreven die je bij ernstige leesproblemen of het vermoeden van dyslexie kan uitvoeren.
Graag willen wij de kinderen met een onvoldoende voor technisch lezen en/of spelling nauwkeurig volgen. Het
protocol adviseert om twee keer per jaar een tussenmeting te doen.
Enkele kinderen hebben daarom in de afgelopen periode een extra spellingtoets gemaakt of de
DrieMinutenTest (DMT) gelezen. De informatie van deze tussenmeting gebruiken wij om de ontwikkeling van
deze kinderen goed te kunnen volgen en zo onderwijs op maat te bieden.
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, 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 zal je
jezelf sterker voelen.
Komende weken gaan we hier weer actief mee aan de slag!

Nieuws
HOE NU VERDER NA DE STAKING?
Op 7 november heeft er een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de vertegenwoordigers van het POfront en minister Slob van onderwijs. In het PO-front zijn PO in actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV
Overheid en FvOv, Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO Raad vertegenwoordigd. In het
gesprek met de minister is besproken dat het PO-front de komende periode twee sporen zal blijven lopen. Het
eerste spoor is kraakhelder: er wordt 1,4 miljard euro geëist. Een gedeelte hiervan is bestemd voor salarissen
en een ander deel voor werkdrukbestrijding. Het ultimatum dat hier over gaat, verloopt op 5 december.
Geen 1,4 miljard euro, dan wordt er 12 december gestaakt.
Het tweede spoor zal zijn dat de verantwoordelijkheid gepakt wordt voor de 270 miljoen euro die er nu wel al
ligt voor salarissen en de gelden voor werkdruk die oplopen naar 450 miljoen in 2021. Hiervoor dienen de
partners uit het PO-front zo snel mogelijk goede plannen te formuleren om het geld los te krijgen. Dit gaat op
korte termijn gebeuren, zodat PO-front daarmee gezamenlijk naar de minister terug kan.
Dit is voor nu de stand van zaken. Of er gestaakt gaat worden op de Eenbesscholen in Heeze is nu nog niet
duidelijk. Na 5 december weten we daar meer over. Via de nieuwsbrief of mail houden we u hierover op de hoogte.
SINTERKLAAS BEZOEKT DE DIRK HEZIUS!
Vrijdag 17 en 24 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Neem daarom op vrijdag 17
november een (extra) schoen mee naar school. De kleuters hebben hun gymschoentjes al op school. Zij hoeven
dus geen extra schoen mee te nemen.
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas weer een bezoek brengen aan Brede school 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 bent!
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 surprise in hun eigen groep.
De planning van de dag zal er als volgt uitzien:
08.30 – 08.40 uur
08.45 – 09.15 uur
09.20 – 09.50 uur
09.55 – 10.25 uur
10.45 – 11.15 uur

opening op het schoolplein
groep 1/2 A
groep 1/2 B
groep 3
groep 4

Aansluitend bezoekt Sinterklaas de groepen 5 t/m 8.
Om 12.00 uur zal de Sint nog even bij de kinderen van Kumari binnenlopen.
We willen graag dat jullie als ouders mee kunnen genieten van het bezoek van Sinterklaas in de speelzaal,
vandaar dat ook de ouders bij dit bezoek aanwezig mogen zijn. Jongere broertjes en/of zusjes kunnen hier
helaas niet bij zijn.
KERSTVIERING 2017
Alvast een heel kort berichtje van de kerstcommissie om in de agenda te noteren!
Op 22 december vieren we samen kerst op school van 17.00 uur tot 19.00 uur.
We willen deze avond om 18.45 uur gezamenlijk op het schoolplein afsluiten met de ouders.
De kinderen zijn deze middag vrij!
Binnenkort laten we u meer weten over de invulling van deze sfeervolle avond!

MEDIAMASTERS
Ook dit schooljaar doet groep 7 weer mee aan Mediamasters tijdens de Week van de Mediawijsheid. De Week
van de Mediawijsheid is van 17 tot en met 24 november. MediaMasters brengt het gesprek op gang tussen
leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren,
games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.
MediaMasters bestaat uit twee onderdelen: de Game en de Club.
MediaMasters Game
De MediaMasters Game is een crossmediale game voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken de leerlingen
kennis met de kansen en de gevaren van media. De leerlingen moeten met elkaar laten zien welke
mediavaardigheden zij in huis hebben om de game tot een goed einde te brengen.
Leerlingen worden vijf speldagen uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor moeten zij
in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met thema’s
op het gebied van mediawijsheid. De klas die de meeste punten scoort mag zich de meest mediawijze klas van
Nederland noemen en wint mooie prijzen. Iedere leerling ontvangt aan het einde van de week een
MediaMasters diploma.
MediaMasters Club
Een klas die lid is van de MediaMasters Club heeft het gehele schooljaar toegang tot extra MediaMissies en
opdrachten. De club gaat iedere twee maanden op een laagdrempelige manier in op een actueel thema rondom
media en mediawijsheid.
MediaMissies en opdrachten in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van netwerkpartners van
Mediawijzer.net.
MediaMasters biedt scholen een laagdrempelige manier om kennis te laten maken met mediawijsheid in de
klas. Kinderen worden spelenderwijs bewust van het eigen online gedrag en moeten bewijzen hoe mediawijs ze
zijn. MediaMasters heeft tot doel alle leerlingen in groep 7 en 8 een basisniveau mediawijsheid mee te geven.
Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media
interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.
MediaMissies en opdrachten in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van netwerkpartners van
Mediawijzer.net. Doordat echte mediakanalen (bestaande kranten, tv-programma’s, sociale media, sites van
mediapartners) worden meegenomen in het verhaal, wordt bewust de scheidingslijn tussen realiteit en fictie
vervaagd. Hierdoor komen de mogelijkheden en mogelijke risico’s van media opeens we heel ‘gevaarlijk’
dichtbij.
Leerdoelen van de MediaMasters Game






Kritisch leren kijken naar media en snappen hoe deze werken (analyse)
Het effect (bedoeld of onbedoeld) van media ervaren en begrijpen (bewustzijn)
Inzicht krijgen in hun eigen mediagedrag (privacy en respect)
Praten over media, thuis en in de klas (dialoog)
Zelf media kunnen inzetten en maken (creatie)
De leerdoelen van de Game zijn gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel
Wil je alvast de trailer zien? Klik dan op onderstaande link: https://youtu.be/FDDfTmq_wf8

OPVALLEN IN HET DONKER
Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je bumper. Zonder
licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht dan ook aan’. Maar hoe
zichtbaar bent u zelf op de fiets? En uw kind? De periode breekt weer aan dat uw kind in het donker naar school
fietst. Of aan het eind van de middag naar huis rijdt. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra
belangrijk.
Draai de rollen eens om en vraagt u zich maar eens af of u altijd wel zo goed zichtbaar bent
voor andere weggebruikers. Want fietsverlichting is er niet alleen voor uzelf maar zeker
ook om gezien te worden, bijvoorbeeld door automobilisten. Het zicht van automobilisten
is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht slecht is door regen, sneeuwval of tijdens
de schemering ziet een automobilist een onverlichte fietser snel over het hoofd. Kinderen
en ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij zelf zien ook
door automobilisten wordt gezien. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden voor uw kind.
Jaarlijks raken tientallen fietsers min of meer ernstig gewond omdat ze gewoonweg te weinig opvallen. Goede
verlichting en reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden door andere weggebruikers. Als
u in het donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets zijn uitgerust met een witte of gele lamp voorop
en een rode aan de achterzijde. Al deze lampen moeten aan de fiets vastzitten en mogen niet knipperen. En
fietst u met verlichting dan mogen ook reflectoren niet ontbreken. Aan de banden zit een reflecterende strook
en aan de trappers gele reflectoren. En als laatste dan de rode reflector aan de achterkant, meestal aan de
bagagedrager.

Nieuws vanuit:
BERICHT VANUIT DE OUDERVERENIGING (OV)
Op woensdag 25 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering van de OV plaatsgevonden. Het financiële
jaarverslag van het afgelopen schooljaar is goedgekeurd, evenals de begroting voor het komende jaar. Er zijn 3
niet-herkiesbare leden opgevolgd door 3 nieuwe leden; ouders met kinderen in de onderbouw, zodat
continuïteit binnen de vereniging gewaarborgd blijft.
Tijdens de reguliere OV vergadering, die aansluitend plaatsvond, zijn onder andere de volgende punten
besproken:
 De verkeerscommissie heeft onze school aangemeld voor een Reflection Event.
 Er is een oriënterend gesprek geweest tussen school en de gemeente over de herinrichting van de
Schoolstraat/Spoorlaan.
 De komende weken wordt het thema Sinterklaas opgepakt.

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

Nieuws van buitenaf

Inloopspreekuur op Basisschool Dirk Hezius
Wie zijn wij?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen
en jongeren. Het CJG is een samenwerking tussen verschillende organisaties die met kinderen, jeugd en
opvoeding te maken hebben.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt:
-

Informatie en advies over opgroeien, ouderschap en opvoeden
Gezin coaching
Ondersteuning en coaching van jongeren tot 18 jaar
Begeleiding naar passende hulp - of dat nu lichte, voor iedereen toegankelijke hulp is of
gespecialiseerde jeugdhulp, waarvoor een verwijzing nodig is. Samen gaan we op zoek naar de
oplossing die bij jouw situatie past

Graag zijn wij goed bereikbaar voor u, waardoor we een inloopspreekuur hebben georganiseerd op
Basisschool Dirk Hezius. Ymke Schraven van het CJG zal vanaf 22 november, elke woensdag tussen
8.30 en 10.00 uur aanwezig zijn in het lokaal van Kumari naast groep 1/2B. Mocht u een vraag
hebben, kom gerust langs.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van het inloopspreekuur, kunt u ook altijd
via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
Website:

www.cjgheeze-leende.nl

Telefoonnummer:

040- 224 1532
Telefonisch zijn we op alle werkdagen bereikbaar van 10.00-16.00 uur.
Gedurende schoolvakanties kunnen aangepaste openingstijden gelden.

Postadres:

Post sturen t.a.v. CJG Heeze-Leende Postbus 10.000 5590 GA Heeze

Noodnummer:

088 - 0666 999
In noodsituaties buiten kantooruren kunt u bellen met Spoed voor Jeugd.

