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Stakingsdag, alle kinderen vrij!
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Kerstvakantie t/m 05-01
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Shaimaa Aloglah
Mara Wanders
Rachel Cuijten
Kick de Kruyff
Fee de Leeuw
Pim de Graaff
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7
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20-01
24-01
24-01
26-01
26-01

Lise Raats
Sophia Shayesteh
Noor Verhulst
Meike Beks
Alissa Rooijakkers
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6
3

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Mededelingen
OUDERAVOND
De eerste ouderavond van het schooljaar zit er weer op. Het is altijd fijn om samen met u de ontwikkeling van
uw kind te bespreken. Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van een digitaal formulier waarmee u
uw voorkeur aan kon geven. Het is goed om te zien dat ongeveer 80% van de ouders het formulier ingevuld
heeft. Hopelijk weet iedereen het digitaal formulier de volgende keer te vinden. Dat maakt het inplannen voor
ons een stuk makkelijker.
LUIZENCONTROLE
Maandag 8 januari vindt er weer een luizencontrole plaats. Probeer hier rekening mee te
houden met de haardracht van uw kind.

Nieuws
FOTO’S WEBSITE
Eenbes Basisonderwijs, waaronder onze school valt, kiest ervoor om toegang tot beeldmateriaal op de website
van de school te beveiligen, waardoor ouders alleen toegang hebben met een code of wachtwoord. Dit gaat
ongewenst meekijken tegen door mensen met verkeerde bedoelingen. Binnenkort ontvangt u, als ouder, een
mail met daarin het wachtwoord. Wij verwachten dat u hier zorgvuldig mee omgaat.
VERKEER
Kinderen begeven zich niet alleen als verkeersdeelnemer op straat, maar gebruiken deze ook als speelplaats.
Een drukke straat, met geparkeerde auto’s en veel verkeer, biedt weinig bewegingsruimte voor kinderen. Toch
zullen zij zich - op voor medeweggebruikers vaak onverwachte momenten - op straat begeven. Bijvoorbeeld om
achter een bal aan te rennen of om over te steken. Dan schiet een kind ineens tussen twee geparkeerde auto’s
uit, tot schrik van een voorbijrijdende automobilist.
Niet alleen in uw rol als automobilist, maar ook als ouder kunt u rekening houden met het onvoorspelbare
gedrag van kinderen. Wijs bijvoorbeeld veilige speelplekken aan en vertel op welke plaatsen uw kind het beste
kan oversteken.
De boodschap is dus: wees bewust van je eigen snelheid en van de onvoorspelbaarheid van kinderen in het
verkeer!

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Puck Schindeler. Ik ben 17 jaar. Ik volg de opleiding Pedagogisch MedewerkerOnderwijsassistent op Gilde Opleidingen in Weert. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar. Vorig jaar
heb ik stage gelopen bij een kinderopvang, maar omdat ik dit jaar heb gekozen voor
onderwijsassistent mocht ik stage lopen op een basisschool. Ik vind het super leuk dat ik hier, op
basisschool Dirk Hezius, mag stage lopen. Heel het jaar loop ik stage op maandag en dinsdag en
vanaf 7 februari ook op woensdag. Ik loop stage in groep 6. Sinds dat ik hier stage loop heb ik
het al erg naar mijn zin!
Mijn naam is Stan van de Leur en ik loop stage in groep 4 bij juffrouw Sandra. Ik ben 19 jaar
en ik woon in Geldrop. Een van mijn hobby’s is judo ook ben ik coach bij de judo. Verder ben
ik in het weekend scheidsrechter bij judotoernooien. Ook werk ik op zaterdag en zondag bij
de McDonalds in Geldrop(kom gerust gedag zeggen als je er bent).
Ik studeer nu PABO aan Hogeschool De Kempel, hier zit ik in het eerste jaar van de opleiding.
Voor ik met deze opleiding begon heb ik al de opleiding Onderwijsassistent gedaan aan het
Summa College. Je kan van mij verwachten dat ik een meester ben die in is voor een grapje
of een flauw geintje. Wel vind ik het belangrijk dat de leerlingen geconcentreerd kunnen
werken. Ook streef ik ernaar om te zorgen dat iedere leerling een fijn gevoel heeft in de klas.
Ik hoop jullie allemaal snel te zien en als je me ziet zeg gerust gedag!
Mijn naam is Merel, ik ben 18 jaar en ben op dit moment stagiair in groep 5. Ik loop stage op
de donderdag en vrijdag bij Henny. Ik volg de opleiding onderwijsassistent en zit nu in het
tweede jaar. In de klas houd ik me vooral bezig met het helpen van kinderen en het
voorbereiden van lesmateriaal. Na deze opleiding hoop ik verder te kunnen studeren tot
docent of persoonlijke begeleiding op het gebied van voeding en beweging.

Nieuws vanuit:
TSO KUMARI
Het gebeurt regelmatig dat een kind wel ziek- of afgemeld is voor school maar dat wij bij
de TSO niet weten dat een kind niet komt overblijven. Wanneer wij een kind missen,
gaan we bij de leerkracht informeren of het kind op school was. Is de leerkracht niet op
de hoogte, gaan we proberen één van de ouders te bellen. In deze tijd is er onnodig een
persoon minder op de groep aanwezig. Ons verzoek is dan ook, meldt uw kind af bij
Marlies Jacobs. Dit kan via mail (marlies.jacobs@eenbes.nl), telefonisch, SMS of
WhatsApp (0631927972) Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

Nieuws van buitenaf

Beste Ouder(s) ,
Graag vragen wij jullie aandacht voor de Santarun 2017, georganiseerd door de Rotaryclub Heeze. De Rotary
heeft dit jaar de 4 basisscholen in Heeze als Goede Doel gekozen. En wat zou het daarom extra leuk zijn als er
heel veel kinderen met hun ouders meelopen.
De Rotary Santarun Heeze vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 december. Start en finish zijn op het
Strabrechtplein in Heeze, waar op dat moment ook de Heezer Kerstsfeer Markt plaats vindt. Volop gezelligheid
dus! Alle informatie omtrent de Santarun vindt u ook op de website https://heeze.rotarysantarun.nl/, Facebook,
Twitter en Instagram.
De donaties zullen door scholen worden gebruikt voor activiteiten in het kader van een gezonde en veilige
leefomgeving voor de basisschoolleerlingen.
Hoe gaat het in zijn werk?
Er is een leuke wandelroute uitgestippeld door Heeze. De deelnemers kunnen de route lopend in Kerstpakken
afleggen. De kerstpakken voor de kinderen kosten EUR 5,- en voor de volwassenen EUR 10,-.
Maar let op! Voor elke basisschool stelt de Rotary de eerste 40 kinderpakken gratis ter beschikking, dus wees
er snel bij!
De pakken kunt u nu al bestellen via de hierboven vermelde website en op woensdag 13 december en zaterdag
16 december kunt u de pakken ophalen bij de AH aan de Kapelstraat 69 in Heeze. Op deze dagen kunt u bij de
AH ook nog (extra) pakken kopen en direct meenemen.
Wij zijn zeer verheugd dat de Rotary de basisscholen als goede doel heeft gekozen en we ondersteunen dit
initiatief dan ook van harte. U en uw kind(eren) toch ook!

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.

