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Agenda
5-9 december
5 december
6 december
7 december
13 december
21 december
22 december
24 december
t/m 8 januari
25 & 26 december
31 december

Inloopweek
Sinterklaas op school
Studiedag, kinderen vrij
Inloopspreekuur sociaal team
MR-vergadering (verzet, oorspronkelijke datum was 8 december)
Nieuwsbrief
Rapport groep 8
Kerstviering op school 17.00 - 19.00
Kerstvakantie
Kerst
Oudejaarsdag

Jarigen op onze school
Groep 1/2a: Vince
Groep 1/2b: Groep 3: Wieke
Groep 4: Groep 5: Groep 6: Djentel
Groep 7: Groep 8: Puck, Liva
Medewerkers: juf Cheryl, Juf Henriëtte, Meester Marcel

Schoolontwikkelingen
Zien naar Kindbegrip
Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te monitoren gebruikten wij al jaren de
vragenlijsten van Zien! in Parnassys (ons leerlingvolgsysteem).
Zien! stopt per einde van dit schooljaar voor het basisonderwijs en hiervoor komt Kindbegrip in de plaats.
We hebben afgelopen oktober voor het eerst deze nieuwe vragenlijst afgenomen vanuit de leerkrachtlijst.
De leerling vragenlijst voor de groepen 6,7 en 8 zijn nog in ontwikkeling en worden pas in april 2023
verwacht. In de studiedag van 14 november hebben we de eerste afname en de inhoud van de vragen
kritisch onder de loep genomen. Omdat we als team nog ruimte zien voor verbetering, gebruiken we dit
schooljaar om te onderzoeken of dit instrument voldoende past en bestuderen we daarnaast wat Leerling
in Beeld (de nieuwe CITO omgeving) of andere instrumenten ons wellicht kunnen bieden.
Dat betekent dat leerkrachten ook een andere vragenlijst afnemen naast Kindbegrip om goed met elkaar te
kunnen vergelijken. Voor de leerlingen in de bovenbouw betekent dit dat zij binnenkort deze vragenlijst
zullen invullen.
Vanuit het invullen van deze 2 instrumenten bekijken wij als team wat goed bij onze school past en met
welk instrument wij in de toekomst gaan werken.

Mededelingen
Afsluiting van het thema communicatie
Afgelopen weken hebben de groepen 3 t/m 8 gewerkt aan het Blink thema
Communicatie. De kinderen hebben in vier onderzoekslessen allerlei dingen
geleerd rondom het onderwerp. Vervolgens hebben ze een eigen onderzoek
gedaan en een eindproduct gemaakt.
Graag nodigen we jullie uit om op vrijdag 9 december 2022 om

12:30u in de klassen een kijkje te komen nemen. De kinderen presenteren
dan aan jullie wat ze hebben geleerd en gemaakt. Hopelijk tot dan!

Kerstviering
Beste ouders,
Terwijl de Sintspanning nog volop door de school raast, zijn achter de schermen de
voorbereidingen voor de Kerstavond alweer in volle gang!
Dit jaar zal op donderdagavond 22 december van 17.00 uur – 19.00 uur
een gezellig en sfeervol kerstprogramma inclusief kerstdiner worden georganiseerd
voor alle kinderen van onze school. Noteert u dit moment alvast op de kalender?
De invulling van deze Kerstavond wordt nog verder voorbereid. Hierover volgt later
meer informatie.
Met vriendelijke groet, Team en OV Dirk Hezius
Piet op bezoek in school
De beveiliging reed zijn rondje door Heeze diep in de nacht
En zag iets wat ze zeker niet hadden verwacht
Waarom brandt daar licht in het donker op Schoolstraat nummer 1?
De beveiligingsman stapte uit de auto, gluurde naar binnen en zag het meteen
In de speelzaal was iemand heel hard aan het werk in de bakkerij
Zakken meel, suiker en nootmuskaat die kwamen voorbij
Ze werden gemengd tot een heerlijk stevig en soepel deeg, goudbruin van kleur
Daarvan maakte Piet verse pepernoten met een heerlijke geur
Hij stopte de pepernoten in zakjes en deelde ze rond
1 zakje in elk schoentje dat klaar in het klaslokaal stond
Opa Piet speelde ook met de duplo, deed een dutje in de klas
En liep door de school of hij de baas van de school was
De beveiligingsman moest lachen en belde met dit verhaal naar zijn baas
Die wist het antwoord: Piet bakt de pepernoten in opdracht van van Sinterklaas!
Er werd dus goed op de Dirk Hezius gelet deze nacht
De kinderen hebben genoten van het lekkers dat is gebracht!

Verkeer
In deze tijd van het jaar is het vaak nog donker wanneer u op pad gaat naar school of werk. Aandacht voor
zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk.
Tips voor in het verkeer
 Zorg dat alle fietslampen werken en zet ze ook aan zodra het nodig is.
 De voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlicht rood. Kies zo veel mogelijk vaste lampen
die echt goed licht geven. Minilampjes zijn niet goed zichtbaar.
 Zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook aan de zijkant van de
wielen, gele reflectoren aan de trappers en een rode reflector aan de achterkant van de fiets.
 Stem uw eigen kleding en die van uw kind af op het weer. Tijdens mist en sneeuwval valt een
felgekleurde jas beter op dan een lichte jas.
 In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde jas veiliger.
 Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas breng dan ook hierop reflectiemateriaal aan. Ook door
reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist u eerder, u bent vanaf tientallen meters
zichtbaar.

Nieuws vanuit de MR
Op dinsdag 18 oktober is er weer een MR-vergadering geweest. Onderstaande onderwerpen zijn
behandeld:
 Jaarverslag 2020-2021 en 2021-2022 besproken en vastgesteld.
 Er is een terugkoppeling geweest van de tweedaagse studiedag begin dit schooljaar.
 We hebben het zorgplan van onze school kritisch bekeken en aanpassingen worden
doorgevoerd.

Nieuws van buitenaf

Thema-avond hoogbegaafdheid 30 november
Aanmelden kan via deze link:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=94qNP9kch0iSTBZJeHzHEtNcXkVgF8NOoUqFknQYi3
xUQkxLOTlURjBBN0hPNzgwS0EwQkYxVU5MMy4u

