Nieuwsbrief maart 2022.
Belangrijke data
Wo 30 maart
Wo 6 april
Do 7 april
Do 14 april
Vrij 15 april
Ma 19 april
Wo 20 april
Do 21 april
Vr 22 april

Schoolvoetbal jongens/meisjes groep 7/8
Schoolvoetbal jongens/meisjes groep 5/6
Lentemarkt
Witte donderdagviering om 11 uur in de kerk
Goede Vrijdag - alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag - alle leerlingen vrij
IEP-Eindtoets groep 8
IEP-Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Afscheid juf Vivienne
Nieuwsbrief 8
Vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en start de meivakantie.

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei is het meivakantie.
Let op!
De studiemiddag van 15 juni is een week verplaatst naar woensdag 22 juni. Alle leerlingen zijn
deze middag om 12.00 uur vrij.
Reminder Tevredenheidsenquête:
Beste ouder(s)/verzorger(s), afgelopen dinsdag is per gezin een uitnodiging via de e-mail
verstuurd met het verzoek om de tweejaarlijkse tevredenheidsmeting in te vullen. De kans
bestaat dat de uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt is, omdat hij namens ‘beheer’ verstuurd
is en niet namens school. Ook bestaat de mogelijkheid dat hij in uw spam terecht gekomen is.
Wilt u uw mailbox controleren en de vragenlijst invullen? U kunt de enquête tot 7 april
invullen. Bij voorbaat dank!
Corona
In verband met de versoepeling van de maatregelen vinden we het tijd om nieuwe afspraken
voor wat betreft de online lessen te maken.
Nu de regels versoepeld zijn, de besmettingen afnemen en de termijn voor quarantaine is
teruggebracht naar 5 dagen, vinden we het belangrijk om weer volledig over te gaan op fysieke
lessen. Daarnaast constateren we dat een lange periode tegelijkertijd fysiek en online lesgeven
een behoorlijke weerslag heeft op de leerkrachten.
Vanaf maandag 28 maart a.s. worden er geen online lessen meer aangeboden bij ziekte of
quarantaine, zodat leerkrachten zich weer geheel op het fysieke lesgeven kunnen richten.
De mogelijkheid om werk of een chromebook op te halen voor kinderen vanaf groep 3 blijft
bestaan. Het schoolwerk wat gemaakt moet worden is in google classroom te zien.
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 Tsunami
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.
U bent van harte uitgenodigd om de viering op Witte donderdag bij te wonen, om 11 uur in de
kerk.
Flessenactie Oekraïne
Zou als misschien al wel gemerkt heeft, staat er een winkelwagentje naast de deur van de
school. Dit winkelwagentje staat hier omdat wij als school een lege flessenactie zijn begonnen,
met het doel om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Op dit
moment staat de teller van de actie op €116,50
Kinderjury
We doen met de groepen 3 t/m 8 mee met de Kinderjury. De Kinderjury is de grootste
Nederlandse publieksprijs voor kinderboeken en bestaat uit kinderen van 6 t/m 12 jaar.
We zijn al een tijdje bezig met de leesweken; de kinderen kunnen uit de speciale boekenkast in
de hal een boek lezen die meedoet voor de Kinderjury. Alle boeken die verschenen zijn in 2021
doen mee, dus misschien heeft uw kind een boek thuis gelezen wat ook in aanmerking komt
voor de Kinderjury. In de stemweek van 11 tot en met 17 april kunnen de leerlingen hun stem
uitbrengen op hun favoriete boek. Alle kinderen vanaf groep 3 ontvangen volgende week een
stemformulier, dit kan thuis ingevuld worden, en kan dan in de speciale stembus in de hal
gedaan worden. Mocht uw kind mee willen doen aan de prijsvraag om je lengte in boeken te
winnen, moet ook het e-mailadres (alleen met uw toestemming) ingevuld worden op het
stemformulier.
Grootse lentemarkt: kunst en highlandgames, boeken- en meubelmarkt.
Op 7 april houden wij in en rond het schoolplein een groots opgezette lentemarkt. Met de
opbrengst ondersteunen wij giro 555 voor Oekraïne en een aantal leuke activiteiten voor de
kinderen.
Wat is er allemaal te doen: leuke fysieke uitdagingen voor iedereen die wil (van ringrijden tot
highlandgames), een knutselhoek en uiterlijke verzorging, een fotostudio, cupcakebakwedstrijd
(bak en versier thuis een paar cupcakes en ding mee naar de hoofdprijs), een boekenkraam,
meubelhoek (kleutermeubilair en boomstam meubels te koop) en een grote loterij met heel
veel prijzen.
Hou de datum vrij in uw agenda, informeer uw familie, buren en dorpsgenoten want iedereen
is van harte welkom. We beginnen om 18.00 u, tot ongeveer 19.30 u.
U kunt uw kleingeld al gaan sparen want er zijn veel leuke activiteiten.
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 meer 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
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
We zijn gestart met het thema ‘jonge dieren’ We hebben het over lammetjes, biggetjes, kalfjes en
veulentjes. We hebben al een ei geprikt/ geverfd met een kuikentje eruit. Ook spelen de peuters
memory over de jonge dieren. Hierna beginnen we over het Thema ‘Hoera een baby’.
-

-

-

We mogen intussen ook al een paar nieuwe baby’s verwelkomen. Welkom Fleur alvast
veel speelplezier toegewenst. Dave en Shane zijn beide grote broer geworden
Gefeliciteerd.
Cas neemt afscheid van ons hij wordt 4 jaar. Veel plezier op de basisschool.
Jens en Fenna starten binnenkort op de naschoolse opvang. Alvast veel speel plezier.
Het is alweer bijna meivakantie, zouden jullie via de app willen doorgeven als je kind niet
komt in de meivakantie?
Het wordt weer mooier weer, daardoor zijn we meer buiten te vinden. We hebben een
mooie modder keuken. Met het mooie weer willen we ook echt modder gaan gebruiken.
Zouden jullie een extra setje kleren mee willen geven?
Ons peuterlokaal is geschilderd en we krijgen nieuwe meubels. Binnenkort krijgen jullie
een uitnodiging om te komen kijken in ons peuterlokaal.
Pasen is weer bijna in zicht. Wie heeft een mooie paastak voor ons?
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