Basisschool De Heindert
Schoolstraat 1
5735 CG Aarle-Rixtel
Tel. 0492-381214
E-mail: directieheindert@eenbes.nl
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28 november 2018

AGENDA
28 november Vergadering OR
30 november “Laat zien wat je kunt show”
4 december Sint op School
12 december De Info 8

20 december Kerstviering 18:00-20.00 uur
22 december begin kerstvakantie
7 januari Start na kerstvakantie
9 januari De Info 9

VERJAARDAGEN
7 december Dean Bosman
10 december Finn Driessen

Groep 7 - 8
Groep 3 - 4

SCHOOLINFORMATIE

Dochter voor juf Lesley
Afgelopen zondag zijn juf Lesley en haar man Frank de
gelukkige ouders geworden van dochter Isa. Moeder en
dochter maken het goed. Wij willen hen van harte
feliciteren en wensen hen veel geluk.

Stagiaire
Dit jaar komt Liza Biekendaal stage lopen op onze school. Zij volgt de opleiding Sport en
Bewegen aan de Leijgraaf in Veghel. Je kunt haar tegen komen op vrijdag.

Update I-coach
Eenbes basisonderwijs staat niet stil en is in ontwikkeling om een meer
onderwijskundige en coachende taak m.b.t. ICT te creëren binnen de
scholen. Dit jaar zijn er binnen de Eenbes I-coaches gestart die gaan
zorgen voor het doelmatig en toekomstgericht inzetten van ICT in het
onderwijs op alle scholen binnen de Eenbes. Linda vervult deze rol, onder
andere voor onze school, op dinsdag (de hele dag) en op vrijdagmiddag.
Waar zijn we op dit moment mee bezig op De Heindert?
De speerpunten voor het schooljaar 2018-2019 zijn:
- Een beginsituatie maken en een visie ontwikkelen gericht op ‘ICT & innovatie’ (‘Waar
staan we nu?’, ‘Waar willen we naartoe?’ en ‘Wat hebben we daar dan voor nodig?’);
- Overgang van ons netwerk Skool naar een webbased netwerk Actacom;
- Werken met Office 365 (Sharepoint – One-drive);
- Gericht inzetten van materialen uit de ICT-kist (bijvoorbeeld blue-bot, ozobots en
digiscope);
- Mediawijsheid in de bovenbouw;
- Het ontdekken van de mogelijkheden van MijnRapportfolio (digitaal rapport en portfolio
dat het totaalbeeld van de ontwikkeling van leerlingen weergeeft).

Cultuurweek
In de cultuurweek hebben de kinderen veel geleerd over recycling en de gevolgen van afval
in de natuur. Ook het hergebruik van materialen voor o.a. kleding kwam aan bod. De
leerlingen mochten dit zelf in praktijk brengen. Er werden prachtige creaties gemaakt van
diverse materialen zoals papier, stof en plastic. We hebben deze week afgesloten met een
heuse modeshow.

OVERIGE INFORMATIE

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind
Donderdag 6 december 2018 start De Zorgboog Cursussen & Diensten met een nieuwe reeks
van de cursus Waarde(n)vol communiceren met je kind.
In deze interactieve cursus krijg je handvatten om de eindeloze uitdagingen van het
opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het
communiceren met je kind uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo
conflicten oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich er aan
houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem een kijkje op de website van de
Zorgboog voor meer informatie over deze cursus.
Cursusdata, kosten en aanmelden
Waardenvol communiceren start donderdag 6 december 2018 om 20:00 uur in Helmond en
bestaat uit 5 lessen van 2 uur. (6, 13 en 20 december, 10 en 17 januari 2019).
Woon je in Helmond? Inwoners van de gemeente Helmond krijgen in verband met subsidie
korting op de cursus. Zij betalen € 40 per persoon. Woon je niet uit Helmond, maar ben je
wel lid van Zorgboogextra, dan betaal je € 127. Ben je geen lid van Zorgboogextra? Dan
betaal je € 140.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van de Zorgboog:
aanmeldformulier waardenvol communiceren met kinderen
Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen kun je een
mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch contact met ons opnemen
via telefoonnummer 0492-504821
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Poster kerstshow RC de Oude Molen

