Februari 2020 – nummer 7

Jaargang 39

Agenda
februari
zaterdag

1

zondag

2

maandag

3

dinsdag

4

woensdag

5

Inloop; inloopspreekuur Sociaal Team (8.30 uur-9.30 uur in koffiekamer)

donderdag

6

Ouderavond; groep 7 Nationale voorleeswedstrijd (vervolgronde)

vrijdag

7

Open podium groep 7 (11.30 uur-12-30 uur)

zaterdag

8

zondag

9

maandag

10

dinsdag

11

Ouderavond; Adviesgesprekken gr 8

woensdag

12

Adviesgesprekken gr 8

donderdag

13

vrijdag

14

zaterdag

15

zondag

16

maandag

17

dinsdag

18

MR-vergadering

woensdag

19

Inloopspreekuur Sociaal Team (8.30 uur-9.30 uur in koffiekamer); Nieuwsbrief

donderdag

20

vrijdag

21

zaterdag

22

zondag

23

maandag

24

dinsdag

25

woensdag

26

donderdag

27

vrijdag

28

8.30 uur inloopspreekuur fysio groep 2

Open podium groep 5

Carnavalsviering

Voorjaarsvakantie

VERJAARDAGEN
DATUM

NAAM

GROEP

01-02
03-02
03-02
05-02
08-02
08-02
08-02
11-02

Ilse
Jens
Jonas
Sophie
Luud
Oscar
Christian
Eva

8
7
6
1-2B
1-2A
1-2B
1-2B
8

DATUM

NAAM

GROEP

11-02
19-02
19-02
21-02
26-02
26-02
28-02

Raf
Ties
Semme
Pien
Lotte
Isabella
Noreen

1-2A
3
1-2B
3
1-2A
3
1-2B

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Mededelingen
VERLOFREGELING
Onze leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid
tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.
Geoorloofd verzuim
Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. U ontvangt een schriftelijke reactie.
Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.





Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel
vooraf bespreken met ons.
Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week
(5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje
laten thuisblijven.
Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen.
Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke
omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. Dit kan via de
basisschoolapp.

Ongeoorloofd verzuim
Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.
Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland
te bezoeken.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk
te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert. Als alle kinderen uit een gezin op hetzelfde
moment afwezig zijn, wordt dit ook gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dirkhezius.nl (Voor ouders – documentatie –
verlofformulier)

AANKONDIGING VERTREK JUFFROUW LION
Na 40 jaar onderwijs, waarvan bijna 12 jaar op de Dirk Hezius ga ik stoppen. Mijn man werkt bij de Marine en
heeft een functie voor 3,5 jaar aanvaard op Sint Maarten en natuurlijk ga ik mee. Deze ervaring wil ik graag
aangaan. Elke medaille heeft een mooie en een minder mooie kant. De minder mooie kant zal het gemis zijn van
mensen die me dierbaar zijn, lang leve ICT, en het feit dat ik dit schooljaar niet af zal maken. Maar ik ben ervan
overtuigd dat er een goede oplossing hiervoor gevonden wordt.
Lion Breuer, leerkracht groep 5
PENSIOEN
Na afloop van dit schooljaar maak ik, na 18 jaar met veel plezier gewerkt te hebben op de Merlebos en in Heeze,
gebruik van de mogelijkheid om met keuze-pensioen te gaan. Naast de leidinggevende functie op Merlebos, heb
ik de afgelopen zeven jaar ook leiding mogen geven aan het samenwerkingsverband van de drie basisscholen van
ons bestuur in Heeze. In overleg met het schoolbestuur wordt momenteel gewerkt aan een toekomstbestendige
directiestructuur voor dit samenwerkingsverband. Het komende half jaar ga ik nog volop genieten van het
prachtige vak dat onderwijs is! We houden u natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
John Hellegers, meerscholendirecteur
ZIEKTEVERLOF JOKE DAEMEN
Onze administratieve kracht Joke is met ziekteverlof. Marlies neemt haar administratieve taken over op Dirk
Hezius (ma, di en do vm) en op Merlebos (wo en vr vm).
Stijn van Erp, conciërge van het Vijfblad in Geldrop, neemt de taken van Marlies over ( ma vm, di nm, do nm, vr
vm).

NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD
Donderdag 6 februari gaat Lotte van den Bersselaar namens groep 7 onze school
vertegenwoordigen bij de vervolgronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in ’t
Perron. Zij zal dan gaan strijden tegen schoolkampioenen uit onze (omliggende)
gemeente. Lotte zal gaan vertellen over en voorlezen uit het boek Lena Lijstje
van Francine Oomen.
Het zal een spannende ochtend gaan worden. Zal Lotte onze school een stap dichterbij de landelijke finales
kunnen brengen. We wensen haar in ieder geval ontzettend veel succes maar vooral veel plezier. Voor onze groep
7 en onze school ben je al een super winnaar!
HERHAALDE OPROEP TECHNIEKMOMENT
Vrijdag 29 mei zal er weer een techniekmoment zijn. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die een workshop
willen geven of materialen beschikbaar willen stellen rondom een van de volgende thema’s:









Elektriciteit
Magneten
Programmeren
Optische illusie, energie
Lucht en aerodynamica
Zintuigen
Chemische reacties
Recherche werk.
Mocht u iets voor ons kunnen betekenen horen wij dit graag voor eind januari. U kunt hiervoor contact opnemen
met Tanja of Carlijn. tanja.schelbergen@eenbes.nl carlijn.vandeven@eenbes.nl

STAGEWISSEL
De eerste stageperiode zit er weer op. De studenten hebben afscheid genomen in hun huidige groep.
De tweede periode gaan ze aan de slag in een andere groep.
Janneke gaat naar groep 6, Luke gaat naar groep 1/2 A, Anne gaat naar groep 3 en Koen gaat naar groep 4.
Laat het weer een leuke en leerzame periode zijn.

Nieuws vanuit
MR
Koersplan/ schoolplan
Het koersplan van de Eenbes is gepresenteerd en in de MR besproken. Dit vormt de basis voor ons schoolplan.
Formatie
Verwachte leerlingaantal is ongeveer gelijk aan afgelopen jaar. De formatie blijft dus mogelijk gelijk, waardoor
volledig 8 groepen geen optie is. Er wordt nog gesproken over een oplossing. Groep overstijgend werken is
daarbij een optie.
Vakantierooster
Voor de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie volgen we het landelijke advies. Zodra alle vakanties (met name de
meivakantie) goedgekeurd zijn door de GMR, zullen we ze in de nieuwsbrief publiceren. www.schoolvakantiesnederland.nl
Veiligheid rondom school – Zebrapad
Bedankt voor alle handtekeningen!
De gemeente heeft ons uitgenodigd voor een gesprek op 19 feb as. In eerste instantie zonder kinderen. MR vindt
het cruciaal dat de kinderen worden betrokken. We bekijken de mogelijkheden. Uitkomsten van het gesprek
delen we uiteraard met u.
TSO KUMARI
De afgelopen periode is het wat kouder geweest en dat was goed te merken. Veel kinderen kozen ervoor om in
de aula te gaan spelen. De legotafel, het voetbalspel en de tekenspullen waren erg in trek.

‘CARNAVAL IN HET KOLDERHOL’
Beste ouders/ verzorgers,

Vrijdag 21 februari vindt bij ons op school
weer
de carnavalsviering plaats. De kinderen komen
allemaal om
8.30u verkleed op school.

BELANGRIJKE DATA:
5 feb Onthulling prins & prinses 12:15u
17 feb Kleuren-accentdag
19 feb Gekke haren dag
21 feb Carnavalsviering

Zoals vorig jaar willen we dit jaar weer starten (8.45u) met een optocht (groep 1 t/m 8) door de wijk. We hopen
op veel publiek. Dus papa's, mama's, opa's, oma's, ooms, tantes, vrienden en kennissen, de hele buurt…..kom
gezellig kijken!
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen thuis bolderkarren en skelters versieren of een origineel loopgroepje
samenstellen. Dit jaar hebben we geen thema met de optocht, je mag dus zelf een leuk onderwerp kiezen. Net als
in de grote optocht mogen de kinderen ook geluid maken wat de sfeer van de optocht ten goede komt. Denk
hierbij aan zang, muziekinstallatie, instrumenten etc. We hopen op veel kleurige creaties en verkleedpartijen en
interactie met het publiek.
De groepen 1 t/m 4 lopen met een in de klas bedacht thema mee in deze optocht.
Indien de weersomstandigheden het niet toelaten dat we de optocht houden, dan gaat de Koldertocht niet door.
Dus laten we allemaal duimen voor droog (en zonnig) weer!
We zouden het prettig vinden als de kinderen: géén spuitserpentines, confetti, of kleine attributen zoals wapens,
handboeien e.d. meenemen.
De route kunt u terugvinden in bijlage 1 van deze nieuwsbrief. Wij hopen jullie langs de route van de optocht te
mogen begroeten!
Na de pauze gaan de groepen 5 t/m 8 feest vieren in het Heibessumpaleis. Dit schooljaar zullen daar ook groepen
van enkele andere basisscholen uit Heeze bij elkaar komen.
De groepen 1 t/m 4 zullen op school het feest voortzetten.
De kinderen kunnen gewoon zoals gebruikelijk hun drinken en fruit meenemen voor in de pauze.
De onthulling van de prins en prinses is op woensdag 5 februari om 12.15u. Dit spektakel zal ongeveer 15
minuten duren. Ook hierbij is iedereen van harte welkom!
Als opwarming voor de carnaval houden we op:
Maandag 17 februari KLEUREN-ACCENTDAG. De kinderen mogen dan een accentkleur aan hun (normale) kleding
toevoegen. Denk hierbij aan een shirt, accessoire, schmink, etc. Zie bijlage 2 welke kleur centraal staat in de klas
van uw kind.
Woensdag 19 februari GEKKE HAREN DAG. De kinderen mogen dan met een gek, vreemd, raar kapsel en/of
hoofddeksel naar school komen.
Wij wensen iedereen alvast een gezellige carnaval toe. ALAAF!!
De carnavalscommissie.

BIJLAGE 1: De carnavalsroute

! De route kan iets afwijken in verband met werkzaamheden van de gemeente

BIJLAGE 2:Kleuren- accentdag

Op maandag 17 februari is het kleuren- accentdag!
Hieronder kunt u zien welke kleur die dag centraal staat in de klas van uw kind:

Groep 1-2: geel
Groep 3: oranje
Groep 4: wit
Groep 5: rood
Groep 6: groen
Groep 7: zwart
Groep 8: blauw

Nieuws van buitenaf
NASCHOOLSE ACTIVITEIT: TYPECURSUS TYPETUIN (LAATSTE KANS!!!)
Schrijf nu in want vol = vol!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.
Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.
Wanneer is de typecursus?
Startdatum: maandag 16 maart 2020
Lestijd: 16:15 tot 17:15 uur
Leslocatie: Basisschool Dirk Hezius, Schoolstraat 1 5591 HK HEEZE
Prijs
185 euro (incl. examen)
Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en
kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder
begeleiding leert typen van een type-coach.
De klassikale cursus van de Typetuin
 Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
 De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
 Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
 Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog
wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen
leerproces.
Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.
Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in.
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

STAR CLASS OP BASISSCHOOL DIRK HEZIUS

Op 13 januari hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van brede school Dirk Hezius gekeken en actief
meegedaan aan de promotieshows van Star Class. De kinderen hebben op die dag een flyer mee naar huis
gekregen voor de cursus "kennismaken met theater” die wij op de maandagen 3 februari, 10 februari, 17 februari,
2 maart & 9 maart op school komen verzorgen. De cursusprijs voor het hele traject is € 58,50.
De serie van zes lessen vormt een mooie afgeronde kennismaking met theater en wordt verzorgd door een
theatraal en pedagogisch goed onderlegde docent. De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen
door onze Star Class docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd en duren iedere keer een uur.

Info & inschrijving
Mocht u meer willen weten over deze cursus dan kunt altijd even mailen naar info@enthousiasment.nl of bellen
met 040-2572410.
Indien u uw kind in wil schrijven (dit graag doen voor 27 januari) dan graag even mailen
naar info@enthousiasment.nl. U ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. Inmiddels heeft
uw kind ook de papieren flyer van ons op school meegekregen. U kunt deze ook gebruiken voor de
inschrijving door het strookje uit de flyer in te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U mag het strookje ook
per post sturen naar :
Enthousiasment
Hulst 11
5662 TC Geldrop

ATLETIEKPROJECT
De ouders van de groepen 7 en 8 hebben, enige tijd geleden, een mail ontvangen over mogelijkheid om deel te
nemen aan een atletiekproject in Eindhoven. Kinderen van de groepen 7 en 8 van de 4 basisscholen in Heeze
kunnen hieraan meedoen.
Op 11 woensdagmiddagen (begin woensdag 4 maart 2020 tot en met woensdagmiddag 13 mei 2020) kunnen de
kinderen kennis maken met allerlei vormen van atletiek ( hoogspringen, verspringen. speerwerpen enz. ).
We sporten van 14.00 uur tot 15.30 uur.
De kosten voor die 11 woensdagmiddagen bedragen € 50,00 per kind.
Opgeven kan bij Kees van den Groenendaal ( leerkracht groep 4 van De Merlebos ) via
kees.vandengroenendaal@eenbes.nl
In verband met de organisatie, sluit de inschrijvingstermijn op vrijdag 7 februari 2020.

