Nieuwsbrief januari 2022.
Belangrijke data
26 januari:
3 februari:
11 februari:
25 februari:
28 februari- 4 maart:
10 maart:

nationale voorleesdagen
start naschoolse activiteit groep ½ de bezige bijtjes
start naschoolse activiteit groep 3,4,5 freerunnen
carnaval in de Burcht
voorjaarsvakantie
uitreiking rapport 1

Het schooljaar is weer al drie weken aan de gang. Na een rustige opstart nemen de positieve
besmettingen op onze helaas school toe. Het is fijn dat er door de regering meer ruimte is om
de kinderen naar school te laten komen.In de periode tot eind februari zullen we de IEP
toetsen afnemen. In de week na 10 maart zullen de rapportgesprekken plaatsvinden.
Corona
Wij zijn erg blij met de versoepelingen die het kabinet deze week heeft aangekondigd. Op dit
moment nemen helaas ook op onze school de aantallen besmettingen toe. Voor de
aanpassingen van de maatregelen willen wij u verwijzen naar het bericht dat afgelopen
woensdag via Parro naar u is verstuurd.
Vertrouwenspersoon
Sinds vorig schooljaar is juf Suzanne de vertrouwenspersoon van onze school. Deze week gaat
zij langs de klassen om te vertellen wat de rol als vertrouwenspersoon inhoudt. Natuurlijk is zij
er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders van onze school. Op het moment dat
er iets aan de hand is binnen school en u kunt of wilt er niet over praten met de
groepsleerkracht of directie, kunt u contact opnemen met haar. Ze is op school het eerste
aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen op school. Hierbij
kunt u denken aan bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Voor
klachten of meldingen over pesten kunt u contact opnemen met onze coördinator sociale
veiligheid, juf Manon.
U kunt de vertrouwenspersoon ook om hulp vragen als u een informele klacht heeft en deze
met school wilt oplossen. Zij wijst hierin de weg en kan adviseren.
Mocht u een afspraak met onze vertrouwenspersoon willen maken, kunt u bellen op maandag,
dinsdag en donderdag naar 0113 649384, of een e-mail sturen naar sgresnigt@prisma-scholen.nl
Even voorstellen: Juf Evelien Capello en juf Sophie Lievense:
Zoals u misschien al heeft gehoord gaat juf Vivienne eind april onze school helaas verlaten en
zal ze richting Spanje vertrekken. Wij zullen haar erg gaan missen!
Gelukkig hebben we al een goede vervangster gevonden: Juf Evelien Capello. Zij zal zich in
deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Ook juf Sophie Lievense komt ondersteuning als
onderwijsassistente op onze school bieden en zal zich ook aan u voorstellen.

Beste ouders en leerlingen,
Via deze weg zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Evelien
Capello. Ik ben 33 jaar, geboren en getogen in ’s-Heerenhoek. Daar
woon ik met mijn gezin.
Ik ben al ruim 10 jaar groepsleerkracht binnen een andere
scholengroep. Een baan binnen Prisma-scholengroep zie ik
helemaal zitten, het is tijd voor een nieuwe uitdaging.
Nu komt deze baan in de bovenbouw vrij op de Mgr.
Heyligersschool. Ivo was mijn stagebegeleider tijdens mijn
afstuderen en ik heb daarom veel zin om binnen zijn team te
komen werken.
De speerpunten van de school passen heel goed bij mij én groep 7/8 is mijn favoriete groep.
Jullie zullen juf Vivienne ontzettend gaan missen, maar ik ga mijn uiterste best doen om samen
met Suzanne de goede sfeer en samenwerking voort te zetten.
Ik heb er zin in.
Tot binnenkort.
Groet, Evelien
Beste ouders en leerlingen,
Ook ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Sophie Lievense en ook ik ben
33 jaar. Opgegroeid in Goes en na jaren in Leiden en Amsterdam
gewoond te hebben ben ik weer terug in het mooie Zeeland.
Na verschillende baantjes hier en daar, vroeg Ivo afgelopen najaar of het
basisonderwijs niks voor mij was. Na een paar weken als vrijwilliger mee
gelopen te hebben in groep 7/8 en 3/4 ben ik zeer enthousiast, en start
ik in september met de deeltijd opleiding PABO.
De school en alle leerlingen hebben mij zeer welkom laten voelen en ik
ben dan ook erg blij dat ik 2 dagen per week als onderwijsassistente aan
de slag kan in groep 7/8.
Groet, Sophie

Naschoolse activiteiten
Bezigebijtjes voor groep 1-2
3, 10 en 17 februari van 14.00 tot 15.00 uur
Freerunnen voor groep 3, 4 en 5
11 en 18 februari van 14.00 tot 15.00 uur
Speuren naar Dino’s! voor groep 1-2
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)

Nationale voorleesdagen
Woensdag 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Op school besteden we hier aandacht
aan door vanaf volgende week iedere ochtend een andere leerkracht te laten voorlezen in de
groepen.
Op vrijdag 4 februari sluiten we de Nationale Voorleesdagen af met de hele school. De kinderen
mogen die dag in pyjama naar school komen en eventueel een kussen meenemen om lekker op
te zitten.
Boeken voor de schoolbibliotheek gevraagd!
Wij zijn op school veel bezig met lezen en leesplezier. En zonder leuke boeken geen
leesplezier! De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het opschonen van de
schoolbibliotheek. Ook hebben we al een hele lijst met boeken die we aan willen schaffen voor
de schoolbibliotheek.
Maar misschien heeft u thuis nog wel kinderboeken liggen waar u niets meer mee doet en die u
aan ons wilt schenken. We kunnen deze boeken goed gebruiken! De boeken mogen niet ouder
zijn dan 15 jaar (maximaal van 2007), niet beschadigd zijn en het liefst een harde kaft hebben.
Twijfelt u of een boek geschikt is, dan kunt u contact opnemen met juf Suzanne
(sgresnigt@prisma-scholen.nl). De boeken die wij binnen krijgen, zijn misschien niet allemaal
geschikt. We zullen de boeken die we niet kunnen gebruiken, doneren aan een goed doel. Wilt
u uw boek(en) dan toch liever terug, geef het dan even aan d.m.v. een briefje of mailtje en
vermeld dan ook om welke boeken het gaat. Alvast hartelijk bedankt!
Oproep GMR
Wij zoeken een nieuwe vertegenwoordiger, zie onze eerdere oproep. Lijkt u het leuk om onze
school te vertegenwoordigen in de Gemeenschappelijke (Bovenschoolse)
Medezeggenschapsraad, dan vragen wij u contact op te nemen met
Vkooman@prisma-scholen.nl
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
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Wisten jullie dat alle leidsters elk jaar op bhv worden bijgeschoold? Ook volgen wij
via de kibeo academie verplichte en vrijwillige cursussen.
Als jullie voor je kind luiers van thuis meenemen zouden jullie dan aub geen
luierbroekjes mee willen geven, maar gewone luiers? Dank je wel alvast!
Ons plein is nu zo goed als klaar, wat is het mooi geworden! we wachten nog even
tot het gras gaat groeien en dan kunnen we echt alles weer gebruiken. In de
bomen hebben we vetbollen voor de vogels gehangen, super leuk om ze er van te
zien eten. Binnenkort zullen we beginnen met de moestuin te vullen, heeft u thuis
een stekje voor ons?
woensdag 26 november zijn de nationale voorleesdagen gestart! Wij doen hier
natuurlijk ook aan mee en lezen extra veel voor. We bespreken wat je mooiste
boek is, hoe hoor je een boek eigenlijk te lezen etc. Als je kind het leuk vind mag je
een boek meenemen, dan lezen we hieruit voor.
Wat zijn we blij met ons nieuwe peuterlokaal. Eerst konden we alleen smiddags
met de bso in dit lokaal. Nu ook de ochtenden met de peuters! zo kunnen we de
peuters nóg beter begeleiden en ondersteunen. samen bereiden we ze zo voor op
school. We wachten nog even op de nieuwe meubels en dan kunnen we hem echt
helemaal mooi inrichten.
vrijdag 25 februari vieren wij Carnaval! tegen die tijd krijgen jullie een brief met
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verdere informatie.
We werken veel samen met de kleuters, dit is fijn voor de oudste peuters zo leren
ze de kleuterjuffen alvast kennen en leren ze hoe het er aan toe gaat in de
kleuterklas.
Zo hebben alle peuters een lange wenperiode en dat maakt de overstap van de
peutergroep naar de kleuterklas een stuk kleiner en vertrouwder.
We werken ook veel samen aan een thema. Nu werken we samen aan het thema
Nippertje en de tijd. Begrippen zoals opschieten, snel, langzaam maar ook de
seizoenen, de dagindeling, de dagen van de week en de klok komen aan bod.
We hebben al een dagindeling opgeplakt, een eigen nippertje gemaakt, besproken
welk voertuig je moet nemen als je snel wil, en welke als je alle tijd hebt.
Hebben jullie allemaal al de nieuwe ouderapp gedownload? De oude app
(Flexkids) wordt inactief. Via de nieuwe (kidskonnect) kun je de dagelijkse
bezigheden, nieuwtjes en facturen bekijken. Heb je vragen? We helpen je graag!

Sportweg 2 • 4434 AE Kwadendamme • Tel: 0113-649384 • E-mail: info@mgrheyligers.nl • www.mgrheylgers.nl

