Nieuwsbrief december 2021.
Belangrijke data:
Maandag 20 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 is het (verlengde)kerstvakantie.
Dinsdag 11 januari
Oudervereniging, 20.00 uur
Woensdag 19 januari
Studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.
Donderdag 20 januari
Voorstelling Mad science
Dinsdag 25 januari
Vergadering Schoolcommissie en MR
Woensdag 26 januari
Start Nationale Voorleesdagen
Vrijdag 28 januari
Groep 1/2 om 12.00 uur vrij
Vervroegde kerstvakantie:
Deze week werd hetgeen we al dachten helaas werkelijk; de basisscholen moeten een week
eerder dicht. Er wordt geen afstandsonderwijs verzorgd; de kinderen zijn vrij.
Zoals we al met u gecommuniceerd hebben, bieden we komende week noodopvang aan voor
leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. We zijn blij te horen dat het veel van jullie is
gelukt om volgende week (extra)opvang te regelen. We realiseren ons dat dit voor veel ouders
een hele organisatie is.
De afgelopen dagen hebben we samen met ouders van de
oudervereniging ons best gedaan om alle leerlingen toch nog een
mooie afsluiting van het jaar te bezorgen. Zo heeft iedereen
vanmorgen in hun eigen groep kunnen genieten van een
kerstontbijt. Verder zijn er prachtige winterse foto's gemaakt
met behulp van een greenscreen en heeft iedereen zijn best
gedaan om een schitterende kerstknutsels te maken. We willen
iedereen bedanken die mee heeft geholpen om deze dag een succes te maken.
Heel erg bedankt.
De leerkrachten zullen u via Parro meer over deze kerstactiviteiten vertellen.
We raden u aan om ook volgende week Parro in de gaten te houden. Er is namelijk nog gewerkt
aan een extra kerstverrassing. Momenteel is een aantal collega’s de puntjes op de i aan het
zetten. Wij hebben in ieder geval plezier gehad in het maken van deze verrassing. We hopen
dat u er ook van geniet.
Via deze weg wensen wij iedereen gezellige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
We hopen iedereen maandag 10 januari 2022 weer gezond en uitgerust op school te mogen
verwelkomen, maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie!
Coronatest
Gisteren hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 een nieuwe set zelftests mee naar huis
gekregen voor de eerste week na de kerstvakantie. Als wij volgende week een nieuwe levering
ontvangen hebben, zullen we deze na de vakantie uitdelen voor de volgende periode.
Nieuwe chromebooks
In januari krijgen we 27 nieuwe chromebooks geleverd. Aangezien in de groepen 5 t/m 8 veel
met Snappet gewerkt wordt, zijn we hier heel blij mee. Ook andere groepen hebben hierdoor
de mogelijkheid om wat vaker een digitale opdracht te doen. Het dan niet meer nodig om een
chromebook te delen.

Opschonen schoolbieb
Momenteel zijn we samen met Mendi, de biebjuf, onze schoolbibliotheek aan het opschonen.
Alle kapotte en verouderde boeken worden vervangen de door nieuwe eigentijdse leesboeken.
We hopen dat we met een nieuwe collectie boeken de kinderen extra kunnen motiveren om
meer te lezen en veel plezier beleven aan lezen.
Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter in de loop van dit schooljaar 4 en wilt u, uw zoon/dochter ook
inschrijven op de Mgr. Heyligersschool, dan wil ik u vragen om contact op te nemen met
mij (Ivo Collet). Wilt u in gesprek of een rondleiding dan kan dat altijd en maak ik graag
een afspraak. telnr. 0113649384
Kibeo Algemeen
Wat vinden wij het jammer dat de bso een week eerder dicht moet, we hadden samen met de
kinderen zulke leuke activiteiten gepland. Nu hebben we gister het jaar 2021 alvast afgesloten
met een filmmiddag! het was geslaagd! Hopelijk zien we jullie allemaal over 3 weken weer!
Het kinderdagverblijf blijft open tijdens deze weken. We werken nog een weekje over kerst en
zullen dan werken aan thema Nippertje en de tijd dit doen we samen met de kleuters.
De seizoenen komen aan bod, op de babygroep zullen we vooral het thema winter behandelen.
Op de peutergroep pakken we het wat breder en behandelen we de klok, het dagritme,
begrippen als straks, even wachten, een momentje etc
Sinds 1 december hebben we een lokaal erbij op maandag, donderdag en vrijdag. We zitten dan
met de peuters apart. Heel fijn! Het lokaal wordt steeds een beetje mooier!
Hebben jullie het nieuwe speelplein al gezien? Wat wordt het mooi!
Door al die werkmannen die met zand enzo sjouwen is het best modderig, zeker als het regent
is dat vies. Misschien kunnen jullie je kinderen regenlaarzen meegeven?
Gisteren hebben we alvast ons jaarlijkse kerstdiner gevierd. Alle peuters zagen er op hun
mooist uit! We hebben lekker gegeten, liedjes gezongen en naar het kerstverhaal geluisterd.
Bedankt voor alle leuke kerstkaarten en attenties, erg lief!
Voor degene die vakantie hebben…. Wij wensen jullie een hele fijne vakantie, maak er wat
leuks van!
Voor alle anderen: Alvast hele fijne feestdagen en een knallend 2022, dat het nieuwe jaar jullie
maar een hoop moois mag brengen!
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