Nieuwsbrief vrijdag 14 februari 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●

20 februari
21 februari
24-28 februari
2-6 maart
5 maart
11 t/m 21 maart

Bibliobus
13:30 uur carnavalsviering
Voorjaarsvakantie
Gesprekken voortgezet onderwijs groep 8
Bibliobus
Kinderkunstweek

Carnaval 2020:
In de bijlage leest u alles over de carnavalsmiddag van 21
februari. Alle kinderen gaan tussen de middag naar huis
om zich om te kleden, behalve de kinderen die naar
Kibeo gaan, deze kinderen kunnen daar omkleden. Tussen
13:15 uur en 13:30 uur verwachten we alle leerlingen
weer op school. We gaan er met zijn allen weer een
gezellig feest van maken want: ”Me Bluuve d’r an
trokke”.
Tevredenheidsenquête (reminder):
Beste ouders / verzorgers,
Voldoet onze school aan uw verwachtingen? Wat gaat goed en wat kan beter? Uw mening
over de Mgr. Heyligers vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij een
tevredenheidsonderzoek en via een e-mail die woensdag 12 februari wordt verstuurd,
nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen.Op school zullen de kinderen van groep 6,7 en
8 ook zelf een vragenlijst invullen.
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te
delen. Dat kunt u doen door op het internet een vragenlijst in te vullen. Heeft u meerdere
kinderen, vult u dan alstublieft per gezin de vragenlijst slechts eenmaal in en houdt u
daarbij uw oudste kind op onze school in gedachten.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.
U kunt de vragenlijst invullen van 12 februari tot en met 11 maart 2020.
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot
personen of e-mailadressen. Na afloop van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de
resultaten van het onderzoek.
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Mogen wij rekenen op uw medewerking?
Mede namens alle medewerkers van de Mgr. Heyligers alvast hartelijk dank voor uw
deelname.
Vervangingsproblematiek:
Op dit moment zijn we binnen Zeeland de vervangingsproblematiek in kaart aan het
brengen. 90% van de PO besturen heeft gegevens aangeleverd van de maand januari. Deze
maand betreft maar 3 weken. Er zijn in deze periode 30 groepen die 1 dag geen les hebben
gehad en thuis moesten blijven. In deze periode is meer dan 300 keer ingevallen door een
directeur, intern begeleider of is een groep gesplitst (alle gegevens zijn exclusief de
staking). Dus ook in Zeeland is de nood ook erg hoog!
Huiswerkklas:
Na de vakantie willen we starten met de huiswerkklas. Iedere dinsdag van 15.15 uur- 15.45
uur kunnen de kinderen bij meester Dieudonné huiswerk maken of leren. Van 15:00 uur tot
15:15 uur kunnen de kinderen die deelnemen even wat eten of drinken. Het doel van de
huiswerkklas is dat de leerlingen al een eindje op weg zijn bij het maak- en leerwerk.
Kinderen of ouders kunnen zich hiervoor inschrijven op het formulier huiswerkklas in de
hal. We willen de tijd tot de meivakantie gebruiken om te kijken of er behoefte aan is.
Audit:
Vorige week hebben we een bovenschoolse audit gehad. Met twee personen is de school
bekeken. Er hebben klassenbezoeken plaatsgevonden en er is gesproken met leerlingen,
ouders, leerkrachten, IB-er en directie van onze school. Er zijn geen punten waar de school
onvoldoende op scoorde. Het samenvattende oordeel was dat we op de punten
onderwijsproces en kwaliteitszorg en ambitie een voldoende scoorden en op schoolklimaat
en onderwijsresultaat een goed. Uit deze audit zijn aanbevelingen gekomen hoe we ons
onderwijs nog beter kunnen organiseren. Deze punten worden meegenomen in het
schoolplan dat we voor de komende vier jaar aan het schrijven zijn.
Schoolvakanties 2020-2021:
Met instemming van de MR zijn de volgende vakanties vastgesteld voor schooljaar
2020-2021:
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnaval/voorjaar
Goede vrijdag/2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie

19-10-2020 - 23-10-2020
21-12-2020 - 01-01-2021
15-02-2021 - 20-02-2021
02-04-2021 - 05-04-2021
26-04-2021 - 07-05-2021
13-05-2021 - 14-05-2021
24-05-2021
26-07-2021 - 03-09-2021
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De studiedagen worden nog op een later tijdstip ingepland.
Kinderen in beweging:
Meester Martijn zet kinderen in beweging:
Bewegen is leuk vinden we daarom belangrijk. Kinderen die
het naar hun zin hebben zitten goed in hun vel en ontwikkelen
zich goed. We doen ons best om de gymlessen zo aan te bieden
dat elke leerling succes en uitdaging ervaart. Hierdoor moet de
lesstof passen bij het niveau van het kind. Dit kun je
vergelijken met verschillende leesniveaus, elk kind leest
boeken die passen bij hun niveau.
Momenteel volg ik ook een opleiding voor
Motorisch Remedial Teaching. Hier leer ik veel over de motorische
ontwikkeling. Ook in het kader van deze opleiding heb ik de afgelopen
maanden enkele leerlingen uit groep 1, 2 en 3 op vrijdagmorgen extra
gym gegeven. Deze lessen ronden we binnenkort af. Leerlingen en ik
hebben het erg leuk gevonden. Kinderen en leerkrachten bedankt voor
de samenwerking en hopelijk vinden we in de toekomst nog een keer tijd
om extra aandacht aan de motoriek te besteden.

Kibeo
Dagopvang
●

●

●

We zijn begonnen met het thema carnaval: we hebben een mooie verkleedhoek
gemaakt! Heeft u thuis nog nog oude verkleedkleding liggen? Wij zouden er heel blij
mee zijn! Ook hebben we de watertafel omgetoverd tot confetti tafel. Da’s pas
leuk!
Vrijdag 21 februari vieren wij met de kinderen vanaf 2 jaar Carnaval! We hebben de
jeugdprins, nar en hofdame uitgenodigd. Alle kinderen vanaf 2 jaar hebben een
uitnodiging gehad voor deze viering!
Graag horen wij nog even welke kinderen er wel of niet komen spelen in de
voorjaarsvakantie. De lijst hiervoor hangt bij de ingang van het KDV.

BSO
●
●
●

Op de bso werken we ook over carnaval. We worden mooi geschminkt, maken
strikjes en dansen op feestmuziek.
Juf Maya neemt volgende week donderdag afscheid. Hierover is een mail gestuurd.
Het is weer bijna voorjaarsvakantie. Wij bieden opvang aan voor de kinderen van
groep 1 en 2 mits dit op de groep past. Wij laten dit de vrijdag van te voren weten.
De volgende locaties bieden wel opvang aan: Heinkenszand -> 5 dagen open,
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s’Gravenpolder -> ma, di, do open. Wil je plaatsgarantie? Dan kun je je aanmelden
via de website!
Groep 1/2:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Afgelopen vrijdag kwam de ambulance op school! Wat was het fijn, dat alle
kinderen erin mochten om te kijken en te luisteren naar de informatie. Bovendien
was Muis gewond en moest verbonden worden. Daar mochten kinderen bij helpen.
Jurriaan en juf Gerda gingen zelfs op de brancard in en uit de ambulance. De
zwaailichten en sirene moesten natuurlijk ook aan. De moeder van Daan, die op de
meldkamer werkt, had dit bezoek voor ons geregeld. Super fijn! Hartelijk bedankt
Leila! De kinderen hebben veel gezien en geleerd. Voor foto’s: zie onze website.
Muis mocht bij ons op school blijven wonen. We hebben er weer een vriendje bij.
Afgelopen maandag hebben we het thema “Ziek zijn” afgesloten, want Carnaval
komt eraan!
De themahoek is nu een carnavalshoek geworden, waar kinderen zich mogen
verkleden en schminken.
Op donderdag 20 februari gaan we naar de bibliobus en is er ‘s morgens
boekenkring.
We gaan voorwerpen verzamelen, die beginnen met de f van feest.
Op vrijdagmorgen 21 februari vier ik (Gerda) mijn verjaardag, dus de hele dag
feest! De kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen naar school.
Op vrijdagmiddag gaan we carnaval vieren en ook wij gaan dan optreden! (zie
bijgaande brief).
Op maandag 2 maart is Diana in de groep en op dinsdag 3 maart Gerda (van dag
geruild).
Na de voorjaarsvakantie gaan we (met de hele school) werken over kunst i.v.m. de
Kinderkunstweek.

Groep 3/4:
●
●

●
●

●
●
●

Op donderdag 20 februari gaat ook onze groep naar de bibliotheek.
Dinsdag heeft de leesconsulente het boek “Waar is de luiaard?” aangeboden. Liza
de luiaard vraagt zich af wat er achter de bomen van het regenwoud te zien is.
Samen met haar luiaardvrienden gaat ze op reis om de mooiste steden op aarde te
bezoeken.
Op dinsdag 18 februari komt de leesconsulente weer naar onze school.
In onze klas hebben we een sneeuwlandschap gemaakt met sneeuwpoppen…….in de
hoop dat het misschien nu echt gaat sneeuwen. En dat willen we natuurlijk erg
graag.
Volgende week hebben we de carnavalsviering, we hebben een liedje uitgekozen en
we hebben geknutseld over Carnaval.
De kinderkunstweek gaat dit jaar over: “Binnenstebuiten, het huis in de kunst.” De
periode loopt van 11 t/m 21 maart.
Nogmaals een verzoek aan alle ouders van kinderen die heel graag bananen
eten…..Een klein sneetje in de steel van de banaan maakt dat hij beter open gaat
en de kinderen hun banaan zelf kunnen pellen.
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●

●

Op woensdag 4 maart beginnen 4 kinderen uit onze klas Joeri, Lily, Koen en Sam
met de voorbereidingslessen van de Eerste Communie. Er komt nog een meisje uit
Hansweert en een meisje uit ‘s Gravenpolder onze groep versterken, zodat we
straks met 6 kinderen op 17 mei onze Communie gaan doen in Kwadendamme.
Op 4 maart gaan we met de 6 kinderen iets knutselen voor de ‘Presentatieviering’
op zondag 5 april.

Groep 5/6:
●
●

●
●
●
●

Sinds vorige week hebben we er in groep 5 twee kinderen bij: Marwa en Safa.
Welkom in onze groep! We hopen dat jullie een leuke tijd hebben op onze school!
Dinsdag hebben de kinderen een speeddate gedaan met boeken. In tweetallen
vertelden we elkaar over ons leukste boek. Het was een les van de leesconsulente.
Op 18 februari komt ze weer. We kijken er al naar uit!
Op donderdag 20 februari bezoeken wij de bibliobus.
We maken een mooie carnavalsoptocht. In groepjes tekenen we de karren van de
optocht. Alle tekeningen samen vormen dan een mooi geheel.
Ook wij hebben een lied uitgekozen voor de Carnavalsviering.
Na de voorjaarsvakantie starten we, net zoals de andere groepen, met het werken
over kunst. Dit ivm de Kinderkunstweek.

Groep 7/8:
●

●

●
●

●

●

We zijn inmiddels volop bezig in thema 5, voor rekenen, taal en spelling,
binnenkort ronden we deze weer af met een toets. Dit zal echter pas na de
vakantie zijn.
Na de vakantie zijn er wat leuke uitstapjes gepland, zo gaan we met de bus op stap
in de kinderkunstweek. Ook hebben we een toneelvoorstelling te goed, een
uitstapje voor techniek en de klusklas gaat op pad. Na de vakantie volgen de data
en meer info, de kinderen hebben wel al e.e.a in hun agenda gezet.
Na de vakantie worden alle ouders van groep 8 uitgenodigd voor het adviesgesprek,
volgende week krijgt u de informatie en uitnodiging hiervoor.
Vrijdag is het carnaval, we vertrekken zoals altijd om 13.30 u in optocht naar de
feestzaal. De nar, prins en prinses hebben ‘s ochtends ook een officiële taak, ze
bezoeken dan de Kibeo.
Elke maand schrijven we een opstel, de opdrachten verschillen per keer, dit keer is
het een artikel. De kinderen beoordelen ook elkaars werk, de opstellen hangen aan
de wand in groep ⅞.
Na de vakantie is het kinderkunstweek, met een leuke afsluiting waar we de school
weer open stellen. We houden u op de hoogte.
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