Nieuwsbrief donderdag 29 januari 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●

30 en 31 januari
3 februari
6 februari
20 februari
21 februari
24-28 februari

Staking: school is gesloten
10-minutengesprekken groep 1 en 2
Biebbus
Biebbus
13:30 uur carnavalsviering
Voorjaarsvakantie

Staking 30 en 31 januari:
Zoals eerder aan u in een mailbericht is meegedeeld,
zal de school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
gesloten blijven.

Lessen Bibliotheek op school

Beste ouders / verzorgers en leerlingen,
Vanaf dinsdag 28 januari zal ik als leesconsulent
op school zijn voor de lessen van de Bibliotheek
op School. Daarom wil ik mij hierbij graag even
aan jullie voorstellen. Mijn naam is Mendi Oosse.
Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn vriend
en onze twee dochtertje Jessie (4 jaar) en Livie (9
maanden) in Nieuwdorp. Ik ben op de dinsdagochtend aanwezig op de school, tot
aan de zomervakantie.
Als leesconsulent geef ik lessen over en rondom boeken. Ik laat de kinderen
kennismaken met de verschillende soorten boeken en verhalen, en hoop op die
manier het leesplezier bij de kinderen te vergroten en dat ieder kind een boek kan
vinden dat bij hem / haar past. Want lezen is erg leuk en leerzaam! Zolang je maar
het goede boek kiest dat jou aanspreekt. In de lessen lezen we niet alleen boeken,
maar we praten er ook over. We maken ook opdrachten, doen spelletjes, gaan met
verschillende werkvormen rondom boeken aan de slag en kijken soms een filmpje
over het onderwerp van het boek. Dit alles om het leesplezier en de leesbevordering
van de leerlingen te vergroten!
Mochten er vragen zijn over de bibliotheek of over de boeken, spreek mij gerust even
aan op school. Of bereik mij via mijn e-mail adres
m.oosse@bibliotheekoosterschelde.nl. Voor mijn werk als leesconsulent heb ik een
eigen Facebookpagina 'Leesconsulent Mendi'. Hierop vertel ik wat we in de klassen
aan het doen zijn, wat ik zelf doe aan voorbereiding en deel ik berichten rondom de
bibliotheek en boeken. Op deze manier kunnen ouders, leerlingen en natuurlijk ook
Sportweg 2 • 4434 AE Kwadendamme • Tel: 0113-649384 • E-mail: info@mgrheyligers.nl • www.mgrheylgers.nl

leerkrachten nog meer betrokken worden bij de lessen, dus voeg mij gerust toe als
vriend en blijf op de hoogte van wat we allemaal doen in de les!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Mendi Oosse

Leesconsulent Bibliotheek Oosterschelde
Kibeo

Dagopvang
●
●
●
●
●

We hebben het thema hatsjoe deze week afgerond. Volgende week beginnen we
met het thema carnaval.
Milou en Puk zijn gestart op het kinderdagverblijf we wensen jullie veel
speelplezier toe.
Weet u al of u kind in de voorjaarsvakantie komt spelen wij horen dit graag.
Bij de voorleesdagen hadden we bijna elke dag wel een voorlees gast.
Bij het voorleesontbijt kwamen de kinderen in hun pyjama naar de opvang. We
hebben we eerst met zijn alle ontbeten. Daarna hebben we nog gedanst in de
gymzaal. Toen kwam er een koningin voorlezen uit het boekje ‘Moppereend’. Dat
was een verrassing. Als afsluiting hebben wij fruitspiesjes gemaakt.

BSO
-

-

Volgende week starten wij met het thema carnaval.
We hebben op de BSO vergaderingen. hier kunnen de kinderen kunnen vertellen wat
voor activiteiten ze graag terug willen zien, wat ze met de eet en drinkmomenten
willen. De eerste vergadering is geweest. Hierin kwam naar voren: Voetbaltoernooi
op de Job, Filmmiddag, Bouw middag een game wedstrijd. Tijdens het fruit eten
liever ook komkommer of paprika en de cracker wat later op de middag. Leuke
ideen al, we zijn benieuwd naar de rest.
Juf Maya neemt 20 februari afscheid op de BSO. Zij gaat een jaar in Amerika
werken.
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Groep 1/2:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Wij heten van harte welkom: Lena Miskow (uitspreken als Lenna). Zij is 4 jaar
geworden en mag nu dus ook naar de basisschool. Veel plezier bij ons Lena!
Wij heten ook van harte welkom: Eline Bakker, stagiaire van Scalda. Zij helpt tot
eind juni op maandag en dinsdag in onze groep.
Even ter herinnering: op maandag 3 februari zijn de 10-minutengesprekken.
Vorige week woensdag gingen wij op bezoek bij de apotheek in Goes. Wat hebben
we veel gezien en geleerd. Het was een erg interessante rondleiding! Saskia en
Annemarel, bedankt voor jullie hulp hierbij.
De vader van Levi bracht er ons met de AMZ-bus naar toe en weer terug. Geweldig
dat dit kon! Hartelijk bedankt Simon!
Op onze website mgrheyligers.nl staan alle foto’s. Leerzaam om nog eens samen te
bekijken en erover te laten vertellen.
We hebben 43 woorden met de z van ziek zijn verzameld. Hartelijk dank voor het
meebrengen van de voorwerpen.
Volgende week gaan we werken over het ziekenhuis en de ambulance.
In onze groep kwamen deze week juf Suzanne (uit groep 7/8), juf Nienke (uit groep
5/6) en meester Leo (uit groep 3/4), voorlezen in het kader van de Nationale
Voorleesdagen. Leuk hoor!
Het is voor ons heel handig als er op elke gymschoen, elk bakje en elke beker een
naam staat. Alvast bedankt.

Groep 3/4:
●

●

●
●
●
●

●

Vanaf dinsdag 28 januari komt elke week de leesconsulente Mendi Osse in onze
groep. Van 10.30 tot 11 uur zal zij aan ons les geven. In de eerste les zal zij zich
voorstellen aan de kinderen. De kinderen kunnen zich voorstellen aan haar.
Natuurlijk zal ook zij een spannend verhaal voorlezen.
In het kader van de Nationale Voorleesdagen lezen alle leerkrachten deze week
extra veel voor. Deze week lezen de juffen van groep 1 / 2, 5 / 6 en 7 / 8 elke dag
om de beurt een prentenboek voor in onze groep. Op maandag heeft juf Gerda
voorgelezen. Op dinsdag juf Suzanne en op woensdag juf Nienke.
Deze week ronden we de cito-toets van rekenen af. We hebben dan de cito-toetsen
van spelling, woordenschat, lezen en rekenen afgesloten.
Ook deze week zijn de rekentoetsen van de rekenmethode.
Volgende week beginnen we met het nieuwe blok van rekenen, taal en spelling.
Bananen zijn soms lastig open te maken. Om dit makkelijker te maken, kan er in
het steeltje van de banaan een sneetje gemaakt worden, zo pelt de banaan
makkelijk open.
Vandaag hebben we eindelijk onze vervoersposter afgemaakt. Rond de
Kinderboekenweek zijn we begonnen met het maken van vouwopdrachten van
allerlei vervoersmiddelen. Na het vele geknutsel rond Sinterklaas en Kerstmis
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hebben we eindelijk de tijd gevonden om het nu eens af te maken. Het hangt weer
super gezellig in onze klas.
Groep 5/6:
●
●

●
●
●
●

Ook bij ons komt leesconsulente Mendi in de klas. Ze zal elke dinsdagmorgen een
les komen geven.
In verband met de Nationale Voorleesdagen kwamen in onze klas meester Leo, juf
Diana en juf Vivienne voorlezen. Ze lazen voor uit de boeken Superjuffie en de
Gorgels.
Deze week ronden we de Cito Spelling en Begrijpend lezen af. Na deze toetsen zijn
we voor deze periode klaar met de Cito toetsen.
Op donderdag 6 februari staat de Aardrijkskundetoets van thema 3 gepland voor
beide groepen.
Volgende week ronden we Unit 3 af van Engels. Deze keer oefenen we de woordjes
samen op school en krijgen de kinderen geen woordenlijst mee naar huis.
Deze week zijn we bij Rekenen, Taal en Spelling gestart met thema 5. De nieuwe
woordjes staan op www.spellingoefenen.nl

Groep 7/8:
●

●

Op 20 januari is meester Jeffrey (opleiding onderwijsassistent) bij ons in de klas
gestart. Hij komt op maandag en op donderdag of vrijdag. In het stukje hieronder
stelt hij zichzelf voor.
Meester Jelle (opleiding pabo) komt tot aan de zomervakantie op dinsdag nog in de
klas.
Beste ouders / verzorgers,
Mijn naam is Jeffrey de Vos, ik ben 21 jaar en kom uit het dorpje
Nieuwdorp.
Ik zal in het resterende schooljaar stage komen lopen op de Mgr.
Heyligersschool Op moment van spreken studeer ik aan de 3 jaar
durende opleiding onderwijsassistent niveau 4 BBL. Hier zit ik in
het 2e leerjaar. Voor deze opleiding moet ik 16 uur per week stage
lopen. Deze uren zal ik op de maandag en donderdag komen lopen
in de groepen 7 & 8. Later zal dit maandag en vrijdag worden.
In mijn vrije tijd voetbal ik bij SVN (Sport Vereniging Nieuwdorp).
Hier speel ik bij de eerste selectie. Helaas ben ik op het moment
niet veel te vinden tussen de lijnen. Dit vanwege mijn blessure
aan mijn knie. Ook ben ik veel bezig met muziek en ben ik ook nog
eens dj.
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Ik kijk heel erg uit naar de komende tijd. De ideeën van de school sluiten heel erg aan bij mijn
interesses en normen en waarden. Ook hoop ik dat we er een leuk schooljaar van kunnen
maken!
Mocht u nog vragen hebben aan mij, schroom dan niet en stel uw vraag. Dit kan op de dagen
dat ik op school ben.
Met vriendelijke groet,
Jeffrey de Vos
●

●
●
●
●
●

Ook bij ons in de klas is er voorgelezen in verband met de Nationale Voorleesdagen!
Op maandag kwam juf Nienke voorlezen, op dinsdag meester Leo en op woensdag
juf Gerda. Ze hebben voorgelezen uit het boek ‘Mr. Stink’ van David Walliams, een
grappig boek over de vriendschap tussen het meisje Chloe en de zwerver Meneer
Stink.
De open dagen voor het voortgezet onderwijs zijn in volle gang, u kunt uw kind ook
nog aanmelden voor de z.g. meeloopdagen, via de website www.ostrealyceum.nl
Wij zijn met groep 8 ook al bij het Ostrea en het Pontes op bezoek geweest, zo
hebben we al kennis kunnen maken met de school in ‘bedrijf’.
Volgende week ronden we de cito M7 en M8 af, alleen de begrijpend lezen toets
staat nog op het programma.
In verband met een stelopdracht en een opdracht voor de natuurles, moeten de
kinderen a.s. woensdag een potje of bakje met deksel meenemen naar school.
De kinderen van groep 7 werken daarnaast ook aan een opdracht over de
wereldgodsdiensten, zij vertellen via een presentatie en/of poster of muurkrant
over Islam, Hindoeïsme, Christendom of Jodendom.
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