Nieuwsbrief 20 juni 2019
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

25 en 26 juni
25 juni
27 juni
1 juli
2 juli
4 juli
5 juli
5 juli
19 augustus
18 september

10-minutengesprekken groep ½
zomeravondwandeling
Bibliobus
Schoonmaakavond vanaf 19.00 uur
Uitreiken rapport 3
Afscheid / Musical groep 8
12.00 uur: groep 8 uitzwaaien.
12:00 Begin van de zomervakantie
Start van het nieuwe schooljaar 2019-2020
Prisma studiedag (alle kinderen vrij)

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
We kunnen terugkijken op een geslaagd schoolkamp. De kinderen en begeleiders hebben
erg genoten van het mooie weer en de activiteiten. Verder maken we ons op voor het
einde van het schooljaar. Groep 8 is nog druk aan het oefenen voor de musical en zijn in
de klassen de laatste cito toetsen afgenomen.
Schoolfotograaf:
Morgen komen de brieven met de inlogcodes voor de schoolfotograaf.
Reminder 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
Juf Suzanne stelt zich aan u voor:
Beste ouders/verzorgers van Mgr. Heyligersschool,
Na de zomervakantie ben ik het nieuwe gezicht op de Mgr. Heyligersschool.
Ik zal daar werkzaam zijn in groep 7-8 en wil me graag alvast in deze nieuwsbrief
voorstellen. Ik ben Suzanne Gresnigt, ik ben 36 jaar en woon in Goes. Naast het lesgeven
help ik graag op de school van mijn kinderen, leer ik gitaarspelen en ben ik actief als
vrijwilliger binnen de Pater Damiaanparochie. Na mijn Pabo opleiding heb ik 14 jaar op
scholen in Reimerswaal gewerkt in groep (6-)7-8. Vorig jaar deed de kans zich voor om
binnen scholengroep Prisma te werken, een scholengroep die ik al een beetje kende omdat
mijn kinderen ook op een Prisma-school zitten. Tijdens korte bezoekjes aan de Mgr.
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Heyligersschool heb ik al een positieve indruk gekregen van deze school en ik kijk erg uit
naar de samenwerking met leerlingen, ouders en het team.

Nieuws vanuit Kibeo:
Kibeo Algemeen
● Volgende week woensdag 26 juni wordt onze oude keuken vervangen voor een

nieuwe. Die dag zullen we lekker veel buitenspelen.
Volgende week vrijdag 28 juni is het nationale Modderdag. Wij vieren niet 1
Modderdag maar een Modderweek! Elke dag een leuke modder activiteit op de
dagopvang en op de BSO. Nemen jullie oude kleding en/of zwemkleding mee?
● Ze geven voor volgende week erg warm weer af. Nemen jullie zwemkleding mee?
Dan gaan we veel waterspelletjes doen!
●

Dagopvang:
● Dit jaar hadden we niet 1, maar 2 opa en oma dagen! De opa's en oma's kwamen

gezellig bij ons op visite. Samen spelen, fruit spiesjes maken, in de kring een boekje
lezen over Anne en oma, samen kleuren, samen dansen en buitenspelen. Wat was
het een leuke ochtend. Opa's en oma's bedankt voor jullie komst!
● Volgende week geven ze heerlijk zonnig weer af. Daar hoort een nieuw thema bij..
Zomer! We gaan zonnetjes, ijsjes en slippers knutselen, we doen spelletjes met
ijsklontjes, spetteren met water, gaan ijsjes verkopen in het winkeltje, lezen boekjes
over zomerse verhalen en nog veel meer!
BSO:
●

VakantiemiX! Het schooljaar vliegt voorbij en we tellen af naar de zomervakantie. Dat
betekent bij Kibeo de VakantiemiX: het vakantieprogramma op een aantal
BSO-vestigingen. Deze vakantie gaat het wel anders dan de afgelopen vakanties,
alleen bij de grotere Kibeo vestigingen, zoals de BSO in 's-Gravenpolder en
Heinkenszand, bieden we een programma voor de VakantiemiX aan.Een programma
wat deze zomer extra leuk wordt! Je kind kan elke dag kiezen uit twee van de drie
gave, uitdagende activiteiten. Bewegen, kunst of theater? Het kan allemaal met
keuze uit o.a. Afrikaans voetbal, een catchy rap maken of vloggen over de
vakantie-BSO. En natuurlijk gaan we lekker veel buiten bewegen, waterspelletjes
doen en maken we samen een gezonde lunch. Dat belooft weer een actieve en
avontuurlijke vakantie te worden! Inschrijven kan via het inschrijfformulier op
kibeo.nl. Heb je nog vragen? Loop gerust even bij ons binnen of mail je vragen naar
Karlien (k.vanderheijden@kibeo.nl).

Groep 1/2:
●

Wij heten van harte welkom: Daan Lorier. Hij begint aankomende maandag bij ons
in de groep. Heel veel plezier toegewenst bij ons op de basisschool, Daan!
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Op 27 juni komt de bibliobus en is er ‘s morgens boekenkring. Boeken voorlezen,
ook in de vakantie erg belangrijk. Goed voor de taalontwikkeling en de
woordenschat. In elke Zeeuwse bibliotheek mogen boeken geleend worden. Leuk
om eens ergens anders een kijkje te nemen.
Op dinsdag 25 juni en woensdag 26 juni zijn er de 10-minutengesprekken.
Op donderdag 4 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Ook dit schooljaar willen we het materiaal waar het hele schooljaar mee gewerkt is
weer mee naar huis geven voor een schoonmaakbeurt. Gezien de grote hoeveelheid
hopen we dat iedereen hier zijn of haar steentje aan bijdraagt. Het materiaal staat
klaar op donderdag 27 juni op de tafels van de kinderen. Alvast heel hartelijk
bedankt!
Op de grote schoonmaakavond van 1 juli zijn jullie natuurlijk ook van harte
welkom. We nemen dan het grotere materiaal onder handen.
Ons thema is nu: “Er op uit”. We gaan nadenken over de vakantie, over plannen
maken en nog veel meer.
Er mogen voorwerpen meegebracht worden, die beginnen met de r van reis. Zoeken
jullie thuis mee? Fijn als we ze even tot de vakantie mogen lenen.

Groep 3/4:
● De kinderen hebben de afgelopen 2 weken hard gewerkt aan de cito’s, gelukkig zijn
ze daar nu klaar mee en gaan we weer verder met het gewone werk.
● Er zijn heel veel kinderen in groep 4 die goed de tafels aan het leren zijn. Het is
belangrijk dat de kinderen de tafels van 1 t/m 5 en die van 10 goed kennen voordat
ze naar groep 5 gaan. In groep 5 zal aan de andere tafels nog veel aandacht worden
geschonken.
● In groep 3 hebben de kinderen vorige week de woorden van kern 12 mee naar huis
gekregen. Elke dag thuis even oefenen bevordert de leesresultaten. Wilt u ook met
uw kind in de zomervakantie blijven oefenen zodat het leesniveau niet zakt?
Groep 5/6:
● Wat hebben we de afgelopen weken weer hard gewerkt. We ronden de laatste
thema’s af en de laatste cito toetsen zijn achter de rug. De laatste methodetoetsen
worden deze week en volgende week gemaakt.
● We hebben een nieuw digibord in de klas. We zijn er enorm blij mee want het biedt
weer veel meer mogelijkheden en we hebben een scherper beeld.
● Morgen (vrijdag) werkt juf Ineke ‘s middags in onze groep.
● Op maandag 24 juni staat de Natuurtoets van thema 5 gepland voor beide groepen.
● Op dinsdag 25 juni werkt juf Marleen voor juf Nienke.
● Op donderdag 27 juni komt de bibliobus. Ook in de vakantie is het zeer belangrijk
om te blijven lezen.
● De jaarlijkse schoonmaakavond is op maandagavond 1 juli. Het zou fijn zijn als we
met velen zijn, want samen poetsen is gezellig!
● Op woensdag 3 juli vieren we juffenfeest!!Juf Marleen en juf Nienke vieren hun
verjaardagen. De kinderen hoeven die morgen geen eten en drinken mee te nemen.
Groep 7/8:
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Groep 8 heeft een superleuk kamp achter de rug met veel leuke activiteiten. We
hebben heel erg genoten en nogmaals dank aan alle ouders die zo meegeholpen
hebben om er een succes van te maken. Willen jullie wel nog een keer goed
controleren op teken, soms zijn ze nu beter zichtbaar.
Nu nog even hard werken aan de musical: a.s. vrijdag repetitie en filmopname,
volgende week vrijdag generale repetitie en dan de week erna voorstelling.
Maandag komen de uitnodigingen.
Groep 7 heeft hard gewerkt aan de entreetoets, we verwachten de uitslag morgen
en dan krijgt uw kind die vanzelfsprekend meteen mee. U kunt zien welke score uw
kind gehaald heeft per vakonderdeel en er zit ook een briefje bij met een
schoolprofiel dat past bij de scores die uw kind dit jaar gehaald heeft. Volgend jaar
gaan we in gesprek over een geschikte voortgezet onderwijs school voor uw zoon of
dochter , dit briefje geeft wel een eerste indicatie (net als eerder behaalde cito’s).
Houdt u rekening met de biebbus a.s donderdag. Dan viert juf Vivienne haar
verjaardag in de ochtend maar de kinderen mogen dan natuurlijk ook weer een
boek uitzoeken. De ouders van groep 7 ontvangen hier nog een aparte e-mail over.
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