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Agenda
maart
zondag

1

maandag

2

Luizenpluizen

dinsdag

3

Inloop fysio groep 2 (8.30 uur); Leerlingenraad

woensdag

4

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

donderdag

5

OV vergadering

vrijdag

6

zaterdag

7

zondag

8

maandag

9

dinsdag

10

woensdag

11

donderdag

12

vrijdag

13

zaterdag

14

zondag

15

maandag

16

dinsdag

17

woensdag

18

donderdag

19

vrijdag

20

zaterdag

21

zondag

22

maandag

23

dinsdag

24

MR vergadering

woensdag

25

Nieuwsbrief

donderdag

26

vrijdag

27

zaterdag

28

zondag

29

maandag

30

dinsdag

31

Open dag voor nieuwe ouders (9.00 uur-12.30 uur)

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

Spelletjesmoment groep 1-2

VERJAARDAGEN
DATUM

NAAM

GROEP

DATUM

NAAM

GROEP

06-03
13-03
14-03
15-03
17-03

Summer
Nina
Nieke
Ruben
Maartje

1-2A
1-2B
1-2A
4
8

17-03
17-03
20-03
22-03
31-03

Roos
Noah
Robyn
Jelte
Jelle

8
1-2B
1-2B
8
5

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

Schoolontwikkelingen
KWALITEITSONDERZOEK 2019
Graag delen we met u de belangrijkste bevindingen uit het kwaliteitsonderzoek. Op de eerste plaats willen wij
iedereen hartelijk bedanken die de vragenlijst heeft ingevuld. We zijn erg blij met de hoge respons! Maar liefst
63% van de ouders heeft de enquête ingevuld. Samen met de vragenlijsten die door het team en de kinderen van
de groepen 6, 7 en 8 zijn ingevuld, geeft dit ons veel informatie over de sterke punten en de aandachtspunten van
school.
De sterke punten die naar voren kwamen zijn:
 Ouders en kinderen geven aan dat er een prettig, veilig schoolklimaat is.
 Ouders en kinderen geven aan dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt.
 Ouders en kinderen geven aan dat er een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten
is.
De aandachtspunten die naar voren kwamen zijn:





De nieuwe rekenmethode wordt minder fijn ervaren door de kinderen van groep 6 en 7.
De communicatie is volgens ouders enorm verbeterd, maar het kan nog beter.
De school is volgens ouders aan het vernieuwen, dat mag doorgezet worden.
Verschillende ouders geven hun voorkeur voor een vorm van een continurooster aan.

De uitslag van de tevredenheidspeiling vormt samen met een klankbordgesprek met ouders en verschillende
teamgesprekken de basis voor het nieuwe schoolplan.
Onderwerpen die in het schoolplan 2020-2024 meegenomen worden zijn:



Groep overstijgend werken
Onderwijsvernieuwing

Eind schooljaar 2019-2020 zal er opnieuw een peiling onder ouders gehouden worden m.b.t. het lesrooster. Deze
wordt opgenomen in de evaluatie van het schooljaar.

COÖPERATIEF LEREN
Zoals jullie inmiddels weten, zijn we in alle groepen heel actief met coöperatief leren. In deze nieuwsbrief willen
we een paar werkvormen uitleggen.
In de onderbouw wordt er veel gebruik gemaakt van: “wandel-wissel-uit”.
De leerkracht stelt een vraag waarop meerdere antwoorden
mogelijk zijn. Dit kan variëren van: wat heb je gedaan in het weekend
tot welk woord ken je dat begint met de letter “s”?
De kinderen krijgen even denktijd en lopen vervolgens door de klas.
Tegen elk kind dat ze tegen komen, vertellen ze hun antwoord en
luisteren dan ook naar het antwoord van de andere leerling.
Wanneer de leerkracht het stilteteken geeft, hebben de kinderen
dus van verschillende klasgenoten gehoord wat ze in het weekend
gedaan hebben of kunnen ze meerdere woorden opnoemen met de letter “s”.
Een werkvorm die in de bovenbouw regelmatig gebruikt wordt is Tweetal coach. Twee kinderen lossen om
beurten een vraag/probleem op, waar slechts 1 antwoord mogelijk is. De ene leerling leest de vraag en denkt
hardop na. De andere leerling kijkt mee, luistert en geeft indien nodig hulp. Wanneer beide leerlingen het met
elkaar eens zijn, schrijft de leerling die het antwoord gegeven heeft dit op papier en worden de rollen
omgedraaid. Na afloop geven de kinderen elkaar enkele tips en tops.

AANPASSING MIDDAGGROEPEN
Zoals u in de nieuwsbrief van februari heeft kunnen lezen, zal juf Lion met ingang van april stoppen. De ouders
van groep 5 ontvangen een bericht over de invulling van de vacature. Met de gekozen oplossing zou er ruimte vrij
komen om het concept van de middaggroepen terug te draaien, maar dat gaan we niet doen!
We zijn super enthousiast over de groep overstijgende aanpak en willen deze dan ook zeker behouden. Wel zal de
invulling van de middag er iets anders uit gaan zien. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op de uitkomst van de
tussenevaluatie van het middagprogramma. Hieruit kwam naar voren dat vooral de project les voor enkele
kinderen uit groep 5 best lastig is. Toch genieten de kinderen hier wel enorm van. Ook liepen de leerkrachten
tegen de strakke planning aan. Doordat de kinderen iedere middag in de gemengde groep zitten, is er geen
ruimte om in de middag nog even terug te komen op iets van de ochtend.
Vanaf 9 april zullen de kinderen in de ochtend én in de middag tot 14.00 uur in hun eigen groep les hebben. Vanaf
14.00 uur tot 15.00 uur gaan de groepen 5 t/m 8 in hun bekende kleurgroep uiteen voor de les van
handvaardigheid, tekenen of het project. Juf Annemieke zal ondersteunt worden bij de projectlessen. Hierdoor
hebben de leerkrachten iets meer flexibiliteit in hun rooster, behouden we de groep overstijgende activiteiten en
komen we tegemoet aan de kinderen uit groep 5 die het wat lastiger hebben bij de projectles.
De leerkrachten van groep 3 en 4 zijn enthousiast geworden door de positieve geluiden van ouders, kinderen en
leerkrachten over het groep overstijgend werken. Zij willen daarom gaan werken met een groep overstijgend
circuit. Zodra er meer bekend is over de invulling hiervan, worden de ouders van groep 3 en 4 op de hoogte
gebracht.

Mededelingen
Aanwezigheid directie
Onze collega directeur Simone, van Kindcentrum de Parel, heeft een drukke periode achter de rug. Zij heeft even
rust en tijd voor zichzelf nodig. Ze zal daarom de komende periode niet werken. Gedurende haar afwezigheid zal
ik de zaken waarnemen.
De drie Eenbesscholen in Heeze werken al enkele jaren nauw samen. Het is voor mij dan ook geen enkel
probleem om mijn taken als locatiedirecteur op Brede school Dirk Hezius voorlopig te combineren met de taken
op Kindcentrum de Parel.
Hierdoor zal ik de komende periode iets minder aanwezig zijn op onze school. Met dringende zaken kunt u altijd
terecht bij de leerkracht van uw kind of daarna bij het MT (Elske en Carla). Uiteraard kunt u me ook telefonisch of
via de mail bereiken als ik niet op school ben.
Femke Dirkx

AANMELDEN ZOON/DOCHTER
Heeft u een zoon of dochter van 3 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 3
jaar? Dan is dit het moment hem of haar in te schrijven op de basisschool.
Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze open dag op woensdag 11
maart van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Neem contact op met onze locatiedirecteur Femke Dirkx voor meer informatie.
Directiedirkhezius@eenbes.nl of 040-2240035

Nieuws vanuit
TSO KUMARI
Na de vakantie mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer van eet-lokaal
wisselen. De kinderen kunnen kiezen uit het lokaal van groep 7 en 8.
Zij blijven dan in dit lokaal eten tot aan de meivakantie.
Team TSO Kumari wenst iedereen een fijne carnaval en een prettige voorjaarsvakantie.

Nieuws van buitenaf

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 donderdag 5 maart een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een 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 donderdag 5 maart in het auditorium van 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.

