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Woensdag 8 januari 2020

Nieuwsbrief

Agenda De Heindert
15 januari VO-markt
22 januari Nieuwsbrief
23 januari ouderavond Marietje Kessels groep 7-8
27 t/m 29 januari Adviesgesprekken groep 8
29 januari Vergadering OV

Beste wensen
Het team van De Heindert
wenst iedereen het allerbeste
voor 2020.

30 januari Vergadering MR
5 februari Vergadering Leerlingenraad
5 februari Nieuwsbrief
12 februari Studiedag, alle kinderen vrij
18 februari Vergadering MR

unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit te veel, te moeilijke of
juist te makkelijke vragen, maar wordt hij/zij wel
uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar kunnen. Dit
werkt prettig voor uw kind en is zo min mogelijk belastend.
ROUTE 8 moet worden gemaakt in de wettelijk
vastgestelde periode, deze loopt van 15 april tot en met 15
mei. De school van uw leerling bepaalt zelf op welke
dag(en) de toets wordt afgenomen. U kunt er meer over
lezen op de website van route 8. De ouders van leerlingen
uit groep 8 worden verder geïnformeerd via de leerkracht.

Adviesgesprekken
Eindtoets groep 8
Al eerder hebben we U geïnformeerd dat over het een
onderzoek naar de meest geschikte eind toets voor onze
groep 8 leerlingen. De werkgroep heeft gekozen voor
Route 8. Deze toets is erkend door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die
het taal- en rekenniveau van uw
kind meet. De ROUTE 8
eindtoets geeft een advies voor
een schoolniveau en daarnaast
wordt weergegeven of de
referentieniveaus behaald zijn.
De toets wordt via internet
afgenomen. Adaptief betekent
dat de toets zich aanpast aan
het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze
manier een eigen route door de toets en maakt dus een

In de week van 27 januari zijn er adviesgesprekken voor de
ouders en leerlingen van groep 8. U krijgt hier binnenkort
een uitnodiging voor via de leerkracht.

Uitslag tevredenheidsonderzoek
We scoren prima op het tevredenheidsonderzoek.
Heindert

Brukelum

De leerlingen geven ons een 8,5

De leerlingen geven ons een 8,2

De ouders geven ons een 7,8

De ouders geven ons een 6,8

Medewerkers geven ons een 7,0

Medewerkers geven ons een 7,8

Vanuit het onderzoek komt naar voren dat onze leerlingen
blij zijn met ons onderwijspersoneel, ze vinden dat er goed
les gegeven wordt. Ook de leerlingenraad wordt als
positief ervaren.

Leerlingen geven aan dat ze vinden dat we goed moeten
blijven letten op pestgedrag en dat leerlingen zich aan de
regels houden.
Vanuit ouders krijgen we over het algemeen terug dat er
een open en betrokken cultuur heerst op de scholen. De
kleinschaligheid wordt als vertrouwd en gemoedelijk
gezien. Het pedagogisch klimaat en de sfeer op beide
scholen is goed te noemen.
Als verbeterpunt komt vooral de communicatie naar
voren, maar er wordt ook gezien dat hier al hard aan
gewerkt wordt.
Vanuit het team wordt gezien dat we veel en goed in
ontwikkeling zijn, we kijken naar wat het beste is voor onze
leerlingen. Dat we goed blijven kijken naar wat haalbaar is,
is een aandachtspunt.

Ouderavond Marietje Kessels
Binnenkort starten we
weer met het Marietje
Kessels Project voor groep
7-8. Dit project bevat 12
lessen over fysieke weerbaarheid. Kinderen leren
technieken om los te komen, af te weren en te ontwijken.
Met de wetenschap dat ze wat kunnen doen, worden
kinderen sterker, zelfverzekerder en minder bang. Verder
is er veel aandacht voor mondelinge weerbaarheid en
uitstraling. De trainingen bereiden ook voor op de omgang
met anderen op de middelbare school. Op donderdag 23
januari is er voor de ouders/verzorgers van groep 7-8 en
informatieavond over dit project. Deze avond begint om
19.00 uur en eindigt 20.00 uur.

Informatieavond groep 7 en 8
De VO-markt is gepland op 15 januari van 19.00 uur tot
20.30 uur, op locatie Brukelum. De deelnemende scholen
zijn het Commanderij College, het Jan van Brabant, het
Knippenberg College en het Carolus Borromeus College.
Ouders en kinderen van groep 7 en 8 zijn vna harte
welkom. De kinderen en ouders kunnen zich inschrijven
voor 3 scholen, er is nog een onderverdeling in niveaus,
maar dat wordt vermeld in een brief. Het zou fijn zijn als
de ouders deze keuzes voor aankomende vrijdag 10-1
kenbaar maken. De brief gaat morgen mee.

Landelijke onderwijsstaking 3031 januari
Op 30 en 31 januari staan er twee landelijke stakingsdagen
gepland. De stakingsbereidheid is groot, in Aarle-Rixtel
maar ook bij de andere scholen van Stichting de Eenbes.
Houdt er dus rekening mee dat er die twee dagen geen les
gegeven wordt en de school dicht zal zijn. Meer informatie
omtrent deze dag volgt snel.

Actie voor Sara(Isa)
Voor de kerstvakantie hebben enkele ouders het initiatief
genomen om een actie te starten voor “Stichting voor
Sara”. Deze stichting zamelt geld in voor kinderen die aan
de spierziekte MDCIA lijden. Op onze school zit Isa, die
deze ziekte heeft. Hiervoor hebben de kinderen
spaarpotten gemaakt en deze zijn inmiddels gevuld en
ingeleverd. Vandaag wordt het geld geteld, we houden
jullie op de hoogte van deze actie!

Jarigen
11 jan.
11 jan.
11 jan.
14 jan.
14 jan.
14 jan.
21 jan.
22 jan.
22 jan.

Jelle Boekema
Indy Kerste
Senn Leenders
Stijn Manders
Vince van Os
Diem de Vries
Diese van Leeuwen
Carlijn van Stiphout
Lars van Stiphout

ingezonden berichten

Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden

Per 06 januari 2020 ben ik niet meer gevestigd in de
Molenstraat te Aarle-Rixtel, maar ben ik verhuisd naar

ons mooie nieuwe centrum MediPoort aan de
Duivenakker 4 5735 JA te Aarle-Rixtel.
Tel.0492-38 15 24 E-mail: logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com

Gratis inloopspreekuur logopedie op vrijdag 10-01-2020
van 08.15 uur tot 08.45 uur locatie Schoolstraat 1 in de
hal bij PSZ de Rakkertjes en kinderopvang Klimop
Dit keer een stukje over de normale spraakontwikkeling.
Spreekt uw kind nog niet zo verstaanbaar als het zou
moeten doen en twijfelt u of er iets aan gedaan moet
worden? Kom gerust langs op mijn inloopspreekuur
vrijdag 10 januari of bel mij voor het maken van een
vrijblijvende afspraak! U kunt ook via mijn website een
afspraak maken:
www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.com
De spraakontwikkeling bij kinderen begint al als ze net
geboren zijn. Baby's reageren op geluiden en beginnen zelf
ook geluiden en klanken te maken. Daarna zetten ze de
klanken achter elkaar en worden het de eerste woordjes.
Kinderen leren de verschillende klanken door imitatie van
de ouders. Soms stagneert de spraakontwikkeling of komt
niet goed op gang. Dit kan bijvoorbeeld door een (tijdelijk)
gehoorprobleem. Ook in een normale spraakontwikkeling
kan een kind nog niet alle klanken goed maken. Dit heeft
te maken met de leeftijd van het kind. Een kind van 5 jaar
hoort goed verstaanbaar te zijn.
0-9 maanden: huilen, brabbelen, uh klanken ( geluiden
met vooral lipklanken)
9-12 maanden: imiterend brabbelen ( het kind oefent met
de klanken die het vanuit zijn omgeving hoort) wanner het
kind 1 jaar is brabbelt het veel en gevarieerd
18 maanden: uitgebreid brabbelen , het kind zegt al de
eerste woordjes maar de woordopbouw is nog onvolledig,
het kind kan de beginklanken, p,t,n,j aan het begin van een
woord maken
24 maanden( 2 jaar) : het brabbelen neemt af, het kind
kan al twee woordzinnen maken (auto weg, hebbe koek),
het kind kan de k,g,s ,h b,f en w vooraan in een woord
maken
Het kind is voor 50% verstaanbaar
3 jaar: zinnen van 3-5 woorden ( zinsbouw nog niet
correct), woordenschat breidt zich uit, de eerste
medeklinkerverbindingen ( stoel i.p.v. toel), het kind is
voor 75% verstaanbaar
4 jaar: uitbreinding van medeklinkers en
medeklinkerverbindingen, l,r,kn-,zw-, sch- en fl- kunnen
nog moeilijk zijn, het kind is verstaanbaar voor vreemden
5 jaar: vrijwel alles is verstaanbaar, de r en sch- kunnen
nog moeilijk zijn
6 jaar: het kind kan alle losse en medeklinkerverbindingen
maken, het kind kan soms nog moeite hebben met het
uitspreken van woorden met drie medeklinkers achter
elkaar, zoals, spreeuw, herfst, straat
Graag tot ziens!
Bibi van der Heijden, logopedist
Bibliotheek De Lage Beemden
Voorlezen maakt je leuker!

Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen en zo is het
ook met voorlezen. Tijdens De Nationale Voorleesdagen
van 22 januari t/m 1 februari 2020 staat voorlezen aan de
allerkleinsten centraal, ook bij Bibliotheek De Lage
Beemden. Kom naar de Bibliotheek en bezoek één van de
activiteiten.

Spelletjesmiddag
Moppereend is het Prentenboek van het Jaar 2020. Naast
dit boek zijn er nog negen boeken gekozen die samen de
Prentenboeken TopTien vormen. Tijdens een gezellige
spelletjesmiddag staan deze 10 prentenboeken centraal.
We nodigen kinderen van 2 t/m 6 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers uit om mee te doen aan de peuterquiz.
Samen gaan jullie op zoek naar de antwoorden die te
vinden zijn in de prachtige boeken van de TopTien.
Natuurlijk is er ook een prijsje te winnen. De
spelletjesmiddag is tussen 14 en 17 uur. Op woensdag 22
januari in Bakel, Aarle-Rixtel en Lieshout. En op woensdag
29 januari in Boekel, Gemert en Beek en Donk.
Het Voorleesontbijt
Op dinsdag 28 januari van 10.30 – 11.30 uur is er een
Voorleesontbijt in Bibliotheek Boekel. Kinderen van 2 t/m
4 jaar zijn van harte welkom om samen met hun opa en/of
oma naar het voorleesontbijt te komen. We lezen voor en
spelen ook nog een leuk spelletje met z’n allen. Kom
luisteren naar burgemeester Pierre Bos die voorleest uit
Moppereend. Een grappig verhaal over een mopperige
eend. Deelname is gratis. Aanmelden via
www.bibliotheeklagebeemden.nl is verplicht. Er is plek
voor maximaal 15 kinderen.
Pyjamafeestje
Bibliotheek De Lage Beemden organiseert het jaarlijkse
pyjamafeestje voor peuters en kleuters en hun
ouders/verzorgers. En natuurlijk gaan we voorlezen. Kom
in je pyjama en met je knuffel naar de Bibliotheek en
luister naar het verhaal van Moppereend. Het pyjamafeest
vindt plaats in alle 6 vestigingen van 18.00 tot 18.30 uur.
De toegang is gratis. Woensdag 22 januari in Bibliotheek
Boekel, Gemert en Beek en Donk. Vrijdag 24 januari in
Bibliotheek Bakel. Woensdag 29 januari in Bibliotheek
Lieshout en Aarle-Rixtel.

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er
een acteur in je schuilt? Op woensdag 8 januari beginnen
de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de
maand januari een gratis proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie
gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om
toneel te spelen, je leert ook nog een heleboel. In de
acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding.
Je vermogen om samen te werken, te presenteren en je
fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia
Germano professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
De lessen worden vanaf 8 januari op woensdagen en
donderdagen gegeven.
“Elk jaar leerde ik meer, niet alleen over hoe je je stem
moet gebruiken of hoe je met je lichaam een emotie
uitbeeldt, maar vooral dat je niet bang moet zijn om jezelf
te zijn!” (Bart, 17 jaar)
Jeugdtheaterschool Annatheater won de prijs van beste
toneelstuk en beste acteur op het Kicke Festival Eindhoven
2019 en een Brabantse theaterprijs 2016.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel:
06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NSstation Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

