Nieuwsbrief februari 2022.
Belangrijke data
Ma 28 februari t/m vrij 4 maart
Do 10 maart
Do 10 maart
Ma 14 t/m vrij 17 maart
Ma 14 maart
Di 15 maart
Wo 16 maart
Do 17 maart
Vr 18 maart
Wo 30 maart
Wo 6 april
Do 7 april
Vr 22 april
Vr 10 juni

Voorjaarsvakantie
Gesprekken groep 8
Uitreiking rapport 1
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Start naschoolse activiteit Speuren naar dino’s gr 1/2
Vergadering Oudervereniging
Start naschoolse activiteit escape room groep 3/4/5
Studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12:00 uur
Freerunnen groep 3/4/5
Schoolvoetbal jongens/meisjes groep 7/8
Schoolvoetbal jongens/meisjes groep 5/6
Lentemarkt
Koningsspelen
Groep 1/2 om 12.00 uur vrij (i.v.m. een studiemiddag)

Corona
Wij zijn blij dat het einde van de maatregelen in zicht is. Na de vakantie kunnen we weer bijna
terug naar normaal. Na de vakantie gelden de volgende afspraken:
● Beperkende maatregelen als mondkapjes en 1,5 meter afstand gelden niet meer in de
school
● Ouders zijn weer welkom. Ouders van de kleuters kunnen hun kind weer in de klas
brengen. Ouders van de kinderen in groep 3/4 mogen de eerste twee weken na de
vakantie weer meelopen naar de klas. Daarna graag alleen voor dringend zaken.
● Overleg is mogelijk. Dit betekent dat rapportgesprekken of overleg over uw kind weer
fysiek op school kan plaatsvinden.
● Het advies blijft om 2x per week een zelftest te doen. Zelftesten worden
regelmatig verstrekt aan de leerlingen van groep 6 t/m 8. Voor de andere groepen
is het mogelijk zelftesten aan te vragen bij meester Ivo.
● Het naschools aanbod was weer al opgestart en andere gastlessen zijn ook weer
mogelijk.
Carnaval
Wat was het vanmiddag weer fijn dat we carnaval hebben kunne vieren met de hele school. Het
was erg leuk om weer zoveel blije gezichten te zien en dat de kinderen het carnavallen niet
verleerd zijn. DJ Jeffrey heeft er weer een gezellig feestje van gemaakt. Wij willen de
oudervereniging bedanken voor hun bijdrage. De zaal was leuk versierd en alle kinderen
werden verwend met drinken, een snoepje en een zakje chips.
Vastenactie 2022
Op weg naar Pasen houden we de jaarlijkse geldinzameling voor de Vastenactie. Na de
voorjaarsvakantie krijgen alle kinderen een spaardoosje of envelop mee naar huis. Daarin kan
geld gespaard worden voor het doel van dit jaar: Stichting Netherlands Sri Lanka. Het is een
particulier initiatief geweest van 4 Goesenaren, dat ontstaan is naar aanleiding van de
Tsunamie in 2004. Het doel van de Stichting is mee te helpen (wees) kinderen in Sri Lanka zicht
te geven op een betere en meer hoopvolle toekomst. Tijdens de schoolviering in de kerk op
Witte donderdag zal de opbrengst overhandigd worden de Caritas.

Centraal Bureau voor de Statistiek
De school verstrekt resultaten van taal- en rekentoetsen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl). Dit gebeurt anoniem, hetgeen inhoudt dat onderzoekers nooit
een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of
scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats
binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels
van het CBS. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt
omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld
over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht
hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt
de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de
orde, omdat het om toetsgegevens gaat. U moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.
Naschoolse activiteiten
Speuren naar Dino’s! voor groep 1 en 2
14, 21 en 28 maart van 14.00 tot 15.00 uur
Dance Escape Room voor groep 3, 4 en 5
16, 23 en 30 maart van 14.00 tot 15.00 uur
https://www.naarbons.nl/activiteiten/ (dorp van keuze > Kwadendamme)
Hulpouders Koningsspelen
Op 22 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen en we zijn op zoek naar enthousiaste ouders die
ons deze dag willen helpen. De Koningsspelen zullen in en rondom de school plaatsvinden. We
hopen dat u er al zin in heeft. Wij in ieder geval wel!
U kunt zich opgeven bij meester Ivo. Dit kan telefonisch, via Parro of door een e-mail te sturen
naar: icollet@prisma-scholen.nl
Trainers/begeleiders schoolvoetbal
Na de voorjaarsvakantie vindt het jaarlijkse Schoolvoetbal weer plaats voor groep 5 t/m 8. Elk
team heeft een eigen begeleider/trainer nodig. Wij zoeken ouders die dit willen doen. Als
begeleider/trainer ben jij ons aanspreekpunt voor jouw team. Het begeleiden kan ook prima
met meerdere ouders uit het team gedaan worden, zodat de aanwezigheid verdeeld kan
worden. We hebben er zin in en hopen samen met jullie er weer een mooi toernooi van te
maken! Kinderen kunnen zich opgeven voor Schoolvoetbal bij hun groepsleerkracht of meester
Dieudonné.
●
●

Woensdag 30 maart schoolvoetbal jongens & meisjes groep 7/8
Woensdag 6 april schoolvoetbal jongens & meisjes groep 5/6

Training Plezier op school
Graag wil ik hierbij Plezier op school, onze succesvolle tweedaagse training voor aanstaande
brugklassers onder de aandacht brengen. Alle informatie vindt u in bijgevoegde flyer. In de
digitale folder vindt u verdere uitleg over deze training.
Voor vragen kunt u mailen naar info@emergispreventie.nl of bellen naar het algemene nummer:
0113-267143. Deelname aan de training is (buiten de eigen bijdrage van 35 euro) gratis.
Saskia Vermeule, preventiemedewerker Emergis
Voorlichtingsavond Sexting
Sexting, sextortion en online shaming… zomaar een paar moderne kreten.
Al op jonge leeftijd delen kinderen naaktfoto's van leeftijdsgenootjes met elkaar. Het gaat om
kinderen van 10, 11 en 12 jaar oud uit groep 7 en 8 van de basisschool. Van de jongeren op het
voortgezet onderwijs doet 1 op de 4 jongeren wel eens aan sexting.

1NUL1 biedt een online ouderavond aan met als thema ‘sexting’. Aan de voorlichtingsavond
werken verschillende instanties mee zoals GGD Sense, Politie, HALT en Centrum Seksueel
Geweld. We zullen dan ook het thema ‘sexting’ vanuit diverse oogpunten bespreken. Uiteraard
gaan we ouders hierin ook voorzien van handvatten m.b.t. de opvoeding.
Deze uitnodiging is naar alle Zeeuwse basisscholen en voortgezet onderwijs scholen gestuurd
met de vraag deze uitnodiging te verspreiden onder de ouders van hun leerlingen.
Deze ouderavond is ook zeer geschikt voor de ouders van leerlingen uit groep 6, 7 en 8.
Deelname aan de ouderavond is gratis. Aanmelden is noodzakelijk.
https://www.1nul1.nl/online-ouderavond-sexting
Met vriendelijke groet,
Team 1NUL1
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
Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe!

Kibeo Algemeen
Wat hebben we genoten vanmorgen bij het carnavalsfeestje en wat was iedereen leuk verkleed!!
We versierden een eierkoek, showde onze kleren op de catwalk, aten een lekker ijsje en
natuurlijk hebben we nog lekker gedanst. Wij wensen iedereen een fijn carnavalsweekend!
Het thema nippertje hebben we afgesloten, nu starten we met het thema jonge dieren/lente.
We vinden het erg fijn dat de corona regels wat soepeler zijn en we weer samen met de kleuters
kunnen spelen. Nu nog alleen buiten, maar na de vakantie ook binnen af en toe samen spelen en
werken.
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