Nieuwsbrief 16 mei 2019
Belangrijke data:
●
●

13 - 28 mei
19 mei
○

●
●
●
●
●
●
●
●

21 mei
20,22 en 23 mei
29 mei
30 en 31 mei
4 juni
5 juni
10 juni
13 juni

Entreetoets groep 7
Communieviering. Twee kinderen uit groep 4 doen hun
Communie. Aanvang van de viering is 10.00 uur in de
parochiekerk van Kwadendamme.
Anglia examen
Schoolfotograaf.
Studiedag (kinderen vrij van school)
Hemelvaart (vrije dagen)
Schoolreis
Vergadering Schoolcommissie/Medezeggenschapsraad
2e Pinksterdag (vrij)
Bibliobus

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
De meivakantie ligt weer achter ons en we gaan ons opmaken voor het laatste stuk van het
schooljaar. De leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de citotoetsen gekregen. Ze
hebben allemaal goed gepresteerd. Het schoolgemiddelde lag dit jaar op 539.8 waar we
natuurlijk erg trots op zijn. Verder zijn de leerlingen van groep 8 volop bezig met het
oefenen van de musical.
Afwezigheid juf Marianne:
Juf Marianne is vorige week geopereerd en de operatie is gelukkig voorspoedig verlopen.
Door de operatie zal juf Marianne de komende periode niet op school aanwezig zijn. De
taken van juf Marianne worden opgevangen door juf Ymke waardoor de zorg voor de
leerlingen van juf Marianne door blijft lopen. We wensen juf Marianne een voorspoedig
herstel toe.
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
Website:
We zijn hard aan het werk om de nieuwe website actueel te maken. Onze oude website
kunt u nog bekijken via: https://mgr.skob.net
Anglia examens:
Volgende week dinsdag zijn de Anglia examens voor de kinderen uit groep 5,6,7 en 8. We
wensen de kinderen veel succes!
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Schoolreis:
Op dinsdag 4 juni gaan de leerlingen van groep 3 t/m 7 op schoolreis naar Bobbejaanland
in België. De begeleiding van de groepjes met leerlingen is rond. De begeleiders zijn
leerkrachten en ouders uit de oudervereniging, MR en de schoolcommissie. Het bedrag van
27 euro per leerling zouden wij graag voor 31 mei binnen hebben. Graag ontvangen wij nog
van elke leerling een kopie van het paspoort. We vertrekken rond 08.00 van school en
hopen rond 18.00 uur weer terug te zijn in Kwadendamme.
Uitnodiging Speeltuinvereniging Ukkepuk:

Nieuws vanuit Kibeo:

Algemeen:
- Om de veiligheid van de kinderen wat beter te waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om
de deur buiten haal en brengtijden op slot te draaien. De deur zal open zijn tussen 7.00 uur
en 9.00 uur, tussen 12.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Buitenom deze
tijden zal de voordeur van het kinderdagverblijf dus op slot zijn.
- Nu we een gehele dag geopend zijn, valt het ons op dat er regelmatig ouders binnen komen
lopen op het kinderdagverblijf om wat door te geven, te vragen enz. We willen daarom
vragen of de vragen die VSO/BSO gerelateerd zijn ook echt op de VSO/BSO gesteld worden
en de vragen voor het KDV op het KDV. Dit om wat meer rust te creëren op het
kinderdagverblijf.
- Om de haal en brengtijden voor iedereen duidelijk te maken zetten we ze nog een keer op
een rijtje:
KDV
Vervroegde opvang: 7.00 tot 7.30 uur
Standaard opvang: 7.30 uur tot 18.00 uur
Standaard ochtend: 7.30 uur tot 13.00 uur
Standaard middag: 12.30 uur tot 18.00 uur
Verlengde opvang: 18.00 tot 18.30 uur
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Peutergroep: 8.30 tot 12.00 uur
BSO
VSO: 7.00 tot 8.30 uur
Standaard BSO: 15.00 tot 18.00 uur
Verlengde opvang: 18.00 tot 18.30 uur
Mocht het niet duidelijk zijn vanaf hoe laat je je kindje kan brengen, dan kan je dit altijd
navragen bij een van de Pedagogisch medewerkers.
Dagopvang
- Op de dagopvang zijn weer een aantal nieuwe kinderen gestart! We heten welkom: James,
Levi en Eef! We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons!
- Van juf Petra hebben wij een hele mooie kinderwagen gekregen om te gebruiken voor de
baby’s. Hier zijn wij hartstikke blij mee! Juf Petra, hartstikke bedankt voor de kinderwagen!
- Reserveer alvast in de agenda: donderdag 6 juni 2019 vieren wij op de gehele locatie
juffenfeest! Deze middag vieren alle juffen tegelijk hun verjaardagen! De officiële uitnodiging
volgt nog!
- Woensdag 12 en vrijdag 14 juni 2019 vieren wij op de dagopvang opa en oma dag. Deze
dag mogen de opa’s en oma’s eens een keertje binnenkijken op de locatie en samen met
hun kleinkinderen mee spelen. Ook voor dit feestje krijgen de kinderen later nog een
uitnodiging mee om aan hun opa en oma mee te geven.
- Donderdag 30 mei zijn wij de gehele dag gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. Vrijdag 31 mei
hebben wij een extra sluitingsdag, dus ook deze dag zijn wij de gehele dag gesloten. Houd
hier rekening mee i.v.m. de opvang van je kindje.
BSO
- Afgelopen vakantie waren we alle dagen geopend om ook de BSO kinderen op te vangen.
De kinderen hebben het erg leuk gehad en we hopen dat we van de zomer ook weer veel
kindjes mogen verwelkomen om bij ons te spelen. Het viel wel op dat er afgelopen vakantie
onverwachts veel kinderen afgevallen zijn. Dit kan natuurlijk gebeuren in geval van ziekte
o.i.d. We willen vragen om hier wel rekening mee te houden om dit tijdig aan ons door te
geven.
- Woensdag 29 mei heeft de school een studiedag. Bij voldoende aanmeldingen kan de BSO
open. Er hangt op de deur van de BSO een inschrijflijst voor deze dag.
- Donderdag 30 mei zijn wij de gehele dag gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. Vrijdag 31 mei
hebben wij een extra sluitingsdag, dus ook deze dag zijn wij de gehele dag gesloten. Houd
hier rekening mee i.v.m. de opvang van je kindje.
Groep 1/2:
●

●

Een echte slang in onze klas…. Sander van Berkenhof’s Tropical Zoo kwam erover
vertellen op 8 mei en alle kinderen, die het wilden mochten de slang om de nek!
Stoer hoor!
Ons thema samen met de peutergroep is nu “De familie”.
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●

●

●

●

●
●

Op 10 mei kwam juf Manon met Jip op school om te vertellen over moeder zijn
en... ze deed haar baby bij ons in bad. Er mochten veel kinderen helpen. Deze
week mogen de kinderen zelf een baby (pop) in bad doen. Op de foto’s kunnen ze
zien wat er achtereenvolgens moet gebeuren. Handig!
Op 13 mei gingen we met de bus naar Zierikzee, naar de prachtige
poppenvoorstelling “Kabouter Thijm”. In het kader van de kunst- en
cultuureducatie hadden we hiervoor gekozen. Rob en Mia bedankt voor jullie hulp.
Juf Jessica, onze leesconsulente, heeft een vreemde ton op het strand gevonden.
Gisteren vonden we er een vis in. Daarom las ze het boek “De mooiste vis van de
zee” voor.
Er zijn al veel huizen binnen met daarop familiefoto’s. Hartelijk dank voor jullie
medewerking. De kinderen mogen erover vertellen, we doen er spelletjes mee en
hangen ze op in de klas.
We gaan voorwerpen verzamelen, die beginnen met de h van huis. zoeken jullie
thuis weer mee? Alvast bedankt.
Op dinsdag 4 juni gaan we op schoolreis. Dat gaat een super leuke dag worden!

Groep 3/4:
● In groep 3 hebben we kern 10 van VLL inmiddels afgesloten. We beginnen
binnenkort aan kern 11. Na deze kern is er nog een kern ( kern 12 ), waarna we het
schooljaar afsluiten.
● De meeste letterkaarten die in de klas hingen zijn nu weggehaald. Wat goed dat we
nu bijna alle letters helemaal uit ons hoofd kennen.
● En ja dat zeggen de kinderen steeds…..groep 3 is echt gemakkelijk!!!!!
● Zowel in groep 3 als groep 4 gaan we binnenkort thema 7 afsluiten van rekenen.
● In groep 4 sluiten we thema 7 van spelling en taal af. Na thema 7 is er nog een
thema 8.
● Juf Jessica is inmiddels weer twee keer geweest met 2 hele leuke lessen. In de
eerste les heeft ze voorgelezen uit het boek “Bom in de klas” en in de tweede les
“Juf in de pan”. Beide boeken zijn geschreven door Corien Oranje.
● Vandaag kwam er een dramadocent om de kinderen een workshop (‘t sprookjesbos)
te geven. De kinderen mochten een vertelling uitspelen, dat ging heel goed. De
kinderen vonden het erg leuk. Volgende week gaat ze met de kinderen het vervolg
uitspelen.
● Volgende week donderdag moeten de kinderen van groep 4 de geleerde tafels
opzeggen.
● De nieuwe woordjes van kern 11 zijn weer mee naar huis met de kinderen van
groep 3. Er kan dus weer goed worden geoefend!!
Groep 5/6:
●

●

Vandaag zijn we naar zwembad Stelleplas geweest en hebben we daar meegedaan
aan de Zwemspelendag. We deden zowel spelletjes op het veld als in het water.
Het was een leuke dag en we bedanken de ouders voor hun hulp.
Deze week ronden we thema 7 af van taal en spelling. Volgende week starten we
dan alweer met het laatste thema. Bij rekenen ronden we het blok volgende week
af met een toets en starten we daarna met het laatste blok.
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●
●

●

●

De woordjes van thema 8 staan weer klaar op www.spellingoefenen.nl en kunnen
dus thuis geoefend worden.
Ook bij de zaakvakken zijn we inmiddels bezig met de laatste thema’s. Op
donderdag 23 mei staat de toets aardrijkskunde thema 5 gepland. Leermateriaal is
meegegeven.
Tijdens muziek hebben we het nu over Jazzmuziek en improviseren. Deze week
mochten we in groepjes improviseren op muziek. Dat was best moeilijk maar
iedereen had het erg goed gedaan.
Deze week kregen we weer een erg leuke les van onze leesconsulente; juf Jessica.
We deden een speeddate! Een speeddate met nieuwe leesboeken die een aantal
weken in onze klas mogen blijven. Ook gaan we kilometerlezen en houden we elke
dag bij hoeveel bladzijdes we hebben gelezen.

Groep 7/8:
●

●

●

●

●

Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 8 naar Amsterdam geweest. Ze
hebben het Rijksmuseum en Madame Tussauds bezocht en hebben een rondvaart
door de grachten gehad. Het was een geweldige dag, de kinderen hebben veel
gezien en erg genoten!
Wij zijn donderdag naar de sportolympiade geweest en hebben leuke spelletjes
gespeeld met als thema Highland Games. Het was een hele leuke dag en het fietsen
is ook goed gegaan. Dank aan de ouders die begeleid hebben en mee zijn gegaan op
de fiets!
Wij ronden de komende twee weken alle hoofdstukken af en beginnen dan aan de
laatste hoofdstukken voor taal, spelling, rekenen en de zaakvakken. Tussendoor
doet groep 7 ook nog effe de entreetoets. Drukke weken voor de kinderen, gelukkig
valt er hier en daar nog eens een dag uit.
De kinderen van groep 8 zijn druk aan t oefenen voor de musical. Ze weten zelf al
een beetje wat ze aan moeten en wat ze nodig hebben voor hun rol. Als het goed is
staat het in hun musical boekje wat ze zelf regelmatig mee naar huis nemen.
De kinderen van groep 8 feliciteren wij ook met hun resultaten voor de eindcito,
goed gedaan jongens en meisjes!
Groep 7 is inmiddels hard aan ‘t werk voor de entreetoets. Voor de Hemelvaart
hopen wij de entreetoets af te ronden, hopenlijk krijgen we midden juni de uitslag.
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