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Morgen (woensdag 25 maart) hebben alle leerkrachten en directieleden van de
Prodasscholen een studiedag in de Brug in Mierlo. Alle leerlingen hebben dan vrij!!
i.v.m. De paasviering op 3 april hebben de groepen 1 en 2 op maandag 30 maart vrij en
worden ze op 3 april de hele dag op school verwacht
Van 24 t/m 26 juni is het schoolverlaterskamp van groep 8 ingepland. De leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 hebben die dagen vrij.
Op 21, 22 en 23 april maken de leerlingen uit groep 8 de CITO eindtoets
Op 21, 23, 28 en 30 april maken de leerlingen van groep 7 de CITO entreetoets

Groep 1 / 2
We hebben geconstateerd dat het dagelijks opstarten van de lessen in groep 1 / 2 te veel tijd in
beslag neemt. Een oorzaak daarvan is de grootte van de groep en ook het afscheid nemen neemt
teveel tijd in beslag. Daarom starten we ’s morgens anders .
We starten met een deel van de kinderen direct in de kring en de anderen hebben een werkje op
tafel staan.
We willen daarom de ouders verzoeken om in de gang afscheid te nemen van hun kinderen.
Zij kunnen dan in de klas direct aan de slag. De kinderen
(instromers), die nog moeite hebben met het afscheid nemen,
mogen door hun ouders in de groep worden gebracht.
Hebt u belangrijke informatie of een dringende vraag aan de
leerkracht, dan kan dit voor aanvang van de les. Voor niet
direct dringende vragen kunt u altijd na schooltijd bij de
leerkracht terecht.

Taalmethodes
Een van de ambities van dit schooljaar is het kiezen van een nieuwe taalmethode. De methode ‘Taal
Actief’ hebben we nu 9 jaar in gebruik en voldoet nog steeds aan de eindtermen maar niet meer
helemaal aan onze wensen.
Reden genoeg om op zoek te gaan naar een nieuwe taalmethode die moet voldoen aan onze visie op
taal. Daarin hebben de onderdelen woordenschat en spelling een belangrijke plek.
En werkgroep uit het team is druk doende met ‘vooronderzoek’ zodat 3 methodes gepresenteerd en
uitgeprobeerd gaan worden. Een hele klus maar we liggen goed op schema en als alles volgens
planning verloopt wordt de keuze eind mei gemaakt zodat we er meteen aan het begin van het
nieuwe schooljaar mee aan de slag kunnen.

Jubileum Eric van Doorn
Volgende maand is Eric van Doorn (leerkracht groep 8) 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Een
heugelijk feit om te vieren.
Aangezien Eric echt een man ‘van de kinderen’ is wil hij dit feest ook met de kinderen vieren. Geen
grootse activiteiten in het openbaar maar een besloten feest voor de kinderen. Binnen het team is
een club collega’s aan het organiseren gegaan.
Wanneer het feest gevierd wordt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt het na de meivakantie.

Boomfeestdag
Op woensdag 18 maart 2015 was het
boomfeestdag, groep 8 heeft hier aan
meegedaan. Eenmaal aangekomen gingen we in
groepen splitsen en bomen planten. Elk groepje
had rond de 100 bomen om te planten. Die 100
bomen hebben we allemaal geplant. Er werden
ook nog een paar grote bomen geplant. Toen het
klaar was kregen we een appel en chocomelk.
Iedereen vond het wel gezellig, toen gingen we
naar school terug met de fiets. Het was een
leuke dag.

Geschreven door Bram en Jarno

Afscheid Kaylee van Houts
Gisteren hebben we afscheid genomen van Kaylee van Houts. Kaylee verving Wille Peeters in de
groepen 7 en 5 voor de duur van haar zwangerschaps-/ bevallingsverlof.
Wille hervat haar taken per 25 maart. We hebben Kaylee ervaren als een fijne collega en een goede
juf. Daarom bedanken we haar voor haar inzet en wensen we haar veel succes in de toekomst.
Hoewel we Kaylee met pijn in het hart laten gaan, zijn we ook blij dat Wille haar taken hervat. Zij
werkt dus voor de rest van dit schooljaar op maandag in groep 7 en op donderdag en vrijdag in groep
5.

Opa Knoest vertelt het paasverhaal
Opa Knoest heeft lammetjes en zijn kleinkinderen Ricky en Renske komen naar de lammetjes kijken.
Het is bijna Pasen en overal zijn kleine lammetjes, kuikentjes en nieuwe bloemen komen te
voorschijn. Het is weer lente, een nieuw begin. Bij een nieuw begin hoort ook het paasverhaal. Voor
Ricky en Renske en voor alle kinderen van de basisschool vertelt Opa Knoest het paasverhaal.
Wanneer:
zondag 5 april 2015, 1e paasdag
Tijd:
11.00 uur
Waar:
Sint Antoniuskerk in Heusden
Na het paasverhaal mogen alle kinderen paaseitjes zoeken in
de tuin rondom de kerk.
We hopen heel veel kinderen te zien.

Informatiebijeenkomst Leogroepen BS Heiakker
Graag maak ik u attent een extra informatiebijeenkomst over de Leogroepen op BS Heiakker Deurne.
We organiseren deze bijeenkomst om te informeren en met elkaar in gesprek te gaan over voltijds
hoogbegaafdenonderwijs.
De info avond wordt gehouden in ASTEN op BS Voordeldonk op 23 april van 19:30 – 21:30 uur.
Toelichting:
Voltijds hoogbegaafdenonderwijs is voor een kleine groep leerlingen de juiste oplossing. In eerste
instantie willen IB-ers en ouders hun leerlingen het liefst in de eigen omgeving naar school laten
gaan. Maar als er meer nodig is voor bepaalde leerlingen dan kunnen ouders in overleg met scholen
soms kiezen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs. In dat geval wordt prioriteit gegeven aan een
andere vorm van onderwijs boven het in de eigen omgeving blijven en daar gaat meestal een heel
proces aan vooraf, zoals we ook kennen bij een verwijzing naar speciaal onderwijs. Tijdens deze
bijeenkomst wordt door de school toegelicht hoe een verwijzing en aanname gaat. Er is uitleg over
het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen met hun specifieke leer- en
persoonlijkheidseigenschappen. Daarnaast worden de ervaringen van ouders met leerlingen in de
Leogroepen op deze avond gedeeld. Oudervereniging Parentes is hierbij aanwezig.

De Leogroepen op BS D’n Heiakker bestaan ruim 5 jaar en worden gecontinueerd. Momenteel zijn er
zoveel nieuwe aanmeldingen dat het oprichten van een derde groep in vergevorderd stadium is
(artikel in ED. De leerlingen van de Leogroepen komen niet alleen van Prodas scholen maar uit de
hele regio ( Helmond, Deurne, Asten, Someren, Meijel, Horst, enz.)
In verband met de organisatie en vanwege het toesturen van documenten na de bijeenkomst vragen
we om aan te melden via deze Link: AANMELDEN, dit is echter niet verplicht: u bent van harte
welkom! Doorsturen van deze mail naar mogelijk geïnteresseerden zouden wij prettig vinden.

