Nieuwsbrief donderdag 9 juli 2020.
Belangrijke data:
●
●

10 juli
24 augustus

Laatste schooldag, alle leerlingen vrij om 12:00 uur
Start nieuwe schooljaar

Einde van het schooljaar:
Terugkijkend op het schooljaar kunnen we
vaststellen dat het een heel bijzonder schooljaar is
geweest. Een jaar wat we niet snel zullen
vergeten. Ondanks de onzekere tijden kunnen we
ook terugkijken op een jaar waarin we als
leerlingen, ouders en leerkrachten onze eigen
grenzen hebben moeten verleggen en dit hebben
we samen goed gedaan mag ik zeggen. We willen
hierbij iedereen bedanken die ons afgelopen
schooljaar op welke wijze dan ook heeft geholpen.
Bedankt voor jullie tijd en energie!
Namens het hele team wensen wij iedereen
alvast een hele fijne vakantie en we beginnen weer op maandag 24 augustus!
Schooltijden:
Mocht het na de vakantie rustig blijven met betrekking tot Corona, dan zal de school weer
terug overgaan op het traditionele rooster wat we altijd al hebben gedraaid. De afgelopen
periode van het continurooster gaan we in eerste instantie evalueren met de leerkrachten.
Mochten we besluiten dat er binnen het team draagvlak is om over te stappen, komt de
oudergeleding van de MR in beeld om een onderzoek te doen naar het draagvlak bij
ouders. Na een ouderavond over de mogelijkheden van een ander rooster zal er dan een
enquête worden gehouden. Bij een positief besluit moet er nog met leerkrachten worden
gesproken over de veranderende werktijdfactoren. Hier zal het college van bestuur ook
iets van moeten vinden. Ook voor ouders kan dit impact hebben op de uren en dagen die
ze gaan werken als het continurooster wordt ingevoerd. We willen dit proces dan goed
doorlopen, zodat alles goed belicht en geregeld is.
Mocht er na de vakantie nog steeds sprake zijn van een dreigende situatie met betrekking
tot Corona, dan zullen we het continurooster blijven hanteren met de maatregelen zoals
ze nu gelden. We zullen u hiervan op de hoogte stellen in de laatste week van de vakantie.
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Iep toetsen ipv cito toetsen:
Volgend schooljaar stappen wij over van de cito toetsen naar de Iep toetsen. De Iep
toetsen, toetsen meer dan de cognitieve kant van de leerling. Hieronder vindt u de verdere
uitleg. In de loop van volgend schooljaar zullen wij u hier meer uitleg over geven

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling,
leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is
hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door
een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een
kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie
het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling
én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht
samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het
eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.
Schoolfoto’s:
Dit schooljaar zijn er alleen groepsfoto’s gemaakt. De oudervereniging heeft besloten om
de kosten van de groepsfoto’s voor hun rekening te nemen, zodat alle leerlingen dit jaar
de foto’s gratis meekrijgen. Bedankt daarvoor.
Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter in de loop van volgend 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
IJsjes van de overblijf:
Dinsdag werden de kinderen tijdens de sportdag verwend met een heerlijk ijsje van de
overblijf. We willen de ouders van de overblijf hier erg voor bedanken.
Kibeo Algemeen
●

●

LOR lid gezocht! Vind je het leuk om mee te denken over de vestiging? Te helpen
met het organiseren van speciale activiteiten? Dan zoeken we jou! Wil je lid worden
of meer informatie vraag het aan de pedagogisch medewerkers.
Omdat het afgelopen week helaas niet zulk lekker weer was, zag onze modderweek
er een beetje anders uit dan we van te voren hadden bedacht. Maar ondanks de
andere activiteiten hebben we een hele leuke week gehad! We hebben o.a.
moddertaartjes en modder schilderijen gemaakt en op de BSO hebben we modder
slijm gemaakt! Er zijn op onze facebook (Kibeo Sportweg Kwadendamme en Kibeo
Sportweg Kwadendamme BSO) hele leuke foto’s geplaatst van alle modderige
activiteiten!
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●

Het is alweer bijna zomervakantie! Niet alle kinderen komen in de zomervakantie
spelen. We wensen jullie een hele fijne vakantie!

Dagopvang
●

●
●
●
●

Vanaf deze week gaan we werken over het nieuwe thema Circus! De deur is al
omgetoverd tot een echte circustent! We gaan lezen over Dikkie dik en Anna in het
Circus. Ook gaan we lezen en activiteiten doen over Clown Tito. Clown Tito is de
ster van circus Rondo. Tito rent, Tito danst, Tito springt… de mensen vinden het
prachtig. Maar op een dag gebeurt er iets vreemds.. Tito speelt zijn neus kwijt! Hoe
zal het aflopen? We gaan het in de komende weken horen.. spannend!
Vanaf deze week komt Shane bij ons komen spelen. We vinden het heel erg leuk dat
je bij ons komt spelen Shane en wensen je een hele fijne tijd en veel speelplezier!
Als je kind (een dagje) niet komt spelen in de zomervakantie wil je dit dan aan ons
laten weten? Dan kunnen wij hier op roosteren, alvast bedankt!
Jolie wordt binnenkort 4 jaar en is deze week voor het laatst bij ons komen spelen.
We gaan je missen lieve Jolie en wensen je heel veel plezier op de basisschool!
Met mooi zonnig weer spelen we op het kinderdagverblijf in de zomervakantie
regelmatig met water. Willen jullie voor de kinderen zorgen voor een passend
schoon setje zomerkleding?

BSO
●

●
●

Wil je niks missen van de leuke activiteiten die wij op de BSO doen? Foto’s van de
mooiste knutselwerken zoals geknutselde ananasjes, een watergevecht of
modderslijm maken nog eens terug zien? Kijk dan snel op onze facebookpagina:
Kibeo Sportweg Kwadendamme BSO.
Na de zomervakantie starten Damian en Mila bij ons op de BSO. Wat leuk dat jullie
bij ons komen spelen! We wensen jullie heel veel plezier!
Door Corona heeft het even stil gelegen maar na de zomervakantie starten we weer
met het invullen van de Grote BSO Vragenlijst. Er staan veel verschillende vragen in
zoals; welke 2 dingen je heel leuk vindt op de BSO? Welk speelgoed je het leukste
vindt? En wat zou jij veranderen als je de baas van de BSO zou zijn? Wij zijn heel
benieuwd naar al jullie antwoorden!

Groep 1/2:
●

●

De kinderen hebben afgelopen dinsdag een fijne sportactiviteit gedaan in “Het
groene Rijk” en in de pannakooi. Het was een beetje warm, maar zo leuk! Heerlijk
dan zo’n ijsje!
Wat hebben de kinderen goed geholpen om de klas schoon te maken en op te
ruimen. Nu het ontwikkelingsmateriaal niet mee naar huis ging, is het ons toch
gelukt om alles mooi schoon achter te laten.
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●
●

●
●

We hebben afscheid genomen van Donna, onze stagiaire. Bedankt voor al je hulp
Donna en heel veel succes op je volgende stageplek!
We hebben deze week samen herinneringen van dit schooljaar opgehaald: we
gingen met de bus naar een voorstelling in Heinkenszand, we brachten een bezoek
aan Vliegveld “Midden Zeeland”, Sinterklaas kwam met de bus van de moeder van
Ben, de Pieten in een carnavalswagen. We knutselden met Kerst met de hele school
en we genoten samen van de Kerstmaaltijd. We vierden carnaval In tapperij
‘s-Lands Welvaren. We gingen op excursie naar de apotheek en de bus werd
geregeld door de vader van Levi. Er kwam een ambulance op school; geregeld door
de moeder van Daan. En we gingen naar het museum in Goes en bewonderden de
Schuttersstukken. Dat waren mooie uitstapjes om aan terug te denken.
Wij wensen de kinderen, die naar groep 3 gaan heel veel succes en leerplezier toe!
En… we wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en tot ziens op 24 augustus!

Groep 3/4:
●
●
●
●

●

We hebben een gezellige laatste week gehad in groep 3/4, we hebben het harde
werken veel kunnen afwisselen met gezellige en leuke spelletjes voor tussendoor.
2 weken geleden hebben we afscheid genomen van onze stagiair Isabeau, ze heeft
veel voor de klas en de kinderen kunnen betekenen tijdens haar stage.
Juf Violet was woensdag voor het laatst, de kinderen hebben een leuke en leerzame
tijd bij haar gehad.
Juf Laura is in de laatste weken een paar keer in de klas geweest om kennis te
maken en om te kijken hoe het hier op school allemaal gaat. Heel fijn dat de juf en
de kinderen van groep 2 en 3 nu alvast met elkaar hebben kunnen kennismaken.
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar.

Groep 5/6:
●

●

●

●
●

Ook de laatste weken hebben we nog hard gewerkt. Lessen die we tijdens de
coronaperiode niet hadden gedaan, hebben we veelal alsnog kunnen doen. Deze
week krijgen de kinderen hun werkboeken en andere spulletjes mee naar huis.
Afgelopen dinsdag hadden we een erg leuke, sportieve morgen. In groepjes deden
we allerlei activiteiten onder leiding van meester Martijn, meester Ivo en meester
Dieudonné. We hebben ervan genoten.
Op woensdag namen we afscheid van meester Pascal. Tevens vierden de juffen hun
verjaardag. Het was een fijne afsluiting van dit bijzondere schooljaar. Bedankt voor
alle mooie tekeningen, kaartjes en cadeautjes.
Deze week namen we ook afscheid van Bachar. Hij gaat naar een andere school. We
wensen je veel succes toe op je nieuwe school, Bachar!
Iedereen een fijne vakantie gewenst in goede gezondheid en tot in het nieuwe
schooljaar!!

Groep 7/8:
●

We hebben een leuke laatste week gehad met het afscheid van meester Jelle met
leuke spelletjes, een sportdag en het afscheid van groep 8 en Roua op donderdag.
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●
●

●

Helaas zat het weer niet mee waardoor het uitstapje met groep 7 niet door kon
gaan maar als het weer goed is in augustus, kunnen we het altijd nog uitvoeren.
Roua, veel plezier op je nieuwe school en kom nog eens langs om te vertellen hoe
het is in het voortgezet onderwijs!
De kinderen van groep 8 zijn donderdag met een kar langs hun huizen gereden om
op te treden voor hun familie. Op school kregen ze een diploma en was de premiere
van de film die ze gemaakt hebben in plaats van een afscheidsmusical. Ze hoeven
vrijdag pas om 10.15 u op school te zijn. De school is om 12.00 u al uit!
Wij wensen iedereen een fijne vakantie, in goede gezondheid en tot het volgende
schooljaar!
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