Nieuwsbrief 4 april 2019
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 april
12 april
16, 17 en 18 april
18 april
19 april
22 april -3 mei
13 - 28 mei
16 mei
20,22 en 23 mei

Groep 1 en 2 vrij (studiedag)
Koningsspelen met ontbijt
Centrale Eindcito
Witte Donderdagviering en lunch
Goede vrijdag alle leerlingen vrij
Meivakantie
Entreetoets groep 7
Bibliobus
Schoolfotograaf

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Wat een gezelligheid op school tijdens de Pannenkoekendag. Opa’s en oma’s, hartelijk
dank voor jullie komst! Ook willen we graag de ouders, die geholpen hebben bedanken
voor hun hulp.En natuurlijk de familie Claessens voor het mogen lenen van gasstellen en
-flessen.
Hopelijk kan iedereen terugkijken op goede rapportgesprekken. Een goede afstemming
tussen leerkracht, kind en ouders is van groot belang. We gaan ons weer al opmaken voor
de viering van de Koningsspelen volgende week vrijdag. Meer hierover leest u verder in
onze nieuwsbrief. De week daarna vieren we witte donderdag en eten alle kinderen tussen
de middag op school. De oudervereniging zal dan de paaslunch verzorgen.
Bibliobus:
Op donderdag 18 april gaan we niet naar de bibliobus i.v.m. de Witte Donderdagviering.
Vakantierooster 2019-2020:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
2e paasdag:
Meivakantie:
4 mei en bevrijdingsdag:
Hemelvaart:
2e Pinksterdag:

14-10-2019 tot 18-10-2019
23-12-2019 tot 03-01-2020
24-02-2020 tot 28-02-2020
13-04-2020
20-04-2020 tot 01-05-2020
4 mei brugdag en 5 mei bevrijdingsdag
21-05-2020 tot 22-05-2020
01-06-2020

Sportweg 2 • 4434 AE Kwadendamme • Tel: 0113-649384 • E-mail: info@mgrheyligers.nl • www.mgrheylgers.nl

Mgr. Heyligers’ Got Talent:
Op vrijdag 12 april, op de dag van de Koningsspelen, bieden we de kinderen van
onze school van 11.00 tot 12.00 uur wederom de mogelijkheid om hun talenten te laten
zien!
Kinderen, die samen of alleen: een lied willen zingen, een instrument bespelen, een mooi
gedicht willen laten horen, een kunstje willen laten zien, willen dansen, rappen of iets
heel anders... Aanmelden kan bij je eigen juf of meester.
Koningsdag
Wat vroeger dan normaal ja, maar i.v.m. goede vrijdag is het dus 12 april. U bent van
harte welkom om ‘s ochtends om 8.30 u het optreden van de kinderen op het schoolplein
te bewonderen. Daarna gaan ze op school ontbijten. Het is altijd weer een verrassing wat
we in de Jumbo doos vinden. We raden de kinderen aan thuis een klein boterhammetje te
eten en ruimte te houden voor een tweede boterham op school.
Vanaf 9.15 u gaan we op ‘opdrachtentocht’ door het dorp. Alle kinderen krijgen drinken en
een koekje van school. We sluiten af met optredens op school.
Gezocht: OUDE SPIJKERBROEKEN VOOR ÉÉN SPELLETJE, mocht u er nog hebben, elke maat
is goed, wilt u die dan op school afgeven.
Paaslunch: 18 april
Na afloop van de viering in de kerk eten we met alle kinderen samen op school. Voor de
paaslunch moeten de kinderen zelf een bord, een beker en bestek meenemen. Alle
kinderen blijven dus over!!!
Tijdens de viering in de kerk worden de vastenactie zakjes aangeboden. Deze zullen in de
loop van volgende week meegegeven worden.
Presentatieviering van onze communicanten
7 april Hoewel de voorbereiding voor de eerste communieviering op 19 mei in
gezamenlijkheid met andere kernen is opgepakt, toch ook een moment om ter plekke in de
‘eigen’ kerk kennis te maken met de kinderen. Het zijn drie stoere boys en zij gaan ons op
deze zondag vertellen wie ze zijn en waar ze enthousiast van worden. Voor ons een mooi
moment om te zien en te horen dat jonge mensen, uiteindelijk onze toekomst, ervoor
kiezen bij de kerk te willen horen. De eerste voorbereidingslessen worden steeds gehouden
in de Maria Magdalenazaal van Goes. Susanne en Ria zijn daar de enthousiaste begeleiders.
Inmiddels trekken zij al drie lessen op met 8 communicantjes die afkomstig zijn uit
Ovezande, Goes, Hansweert en Kwadendamme. Het tweede gedeelte, na de meivakantie
wordt in Kwadendamme georganiseerd. De presentatieviering begint om 11.00 uur en het
zou natuurlijk heel leuk zijn als meer kinderen, vriendjes, vriendinnetjes aanwezig willen
zijn.
Nieuws vanuit Kibeo:
● Vanaf volgende week komt juf Sandra veel op onze locatie werken, we zijn hier erg
blij mee! Juf Sandra zal werkzaam zijn op de dagopvang en op de BSO.
● Juf Karlien heeft volgende week vakantie. Ze zal vervangen worden door juf Lotte.
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Nieuws vanuit de dagopvang:
● We werken op dit moment met veel plezier aan het thema 'wat loopt en vliegt
daar'. We hebben al mooie schaapjes geknutseld, uren in onze 'boerderij zandbak'
gespeeld, veel boeken gelezen over dieren en woensdagochtend hebben we zelfs
visite gehad van een lammetje! Dit vonden wij superleuk!
● Tijdens het thema 'wat loopt en vliegt daar' krijgen we (als het allemaal doorgaat)
de komende tijd nog wat meer dieren op visite. Nu willen we eerst zeker weten of
er geen kinderen met allergieën zijn voor bepaalde diersoorten. Zijn die er wel? Wil
je dit dan spoedig aan ons laten weten? Alvast bedankt!
● Graag willen we vragen of jullie bij het brengen en halen van de kinderen bij slecht
weer jullie schoenen uit willen doen in de hal. Dit om te voorkomen dat de kleine
kinderen over een vieze natte vloer kruipen. Alvast bedankt voor jullie
medewerking!
Nieuws vanuit de BSO:
● Zoals jullie echter in de vorige nieuwsbrief hebben gelezen mogen wij op donderdag
gebruik gaan maken van de gymzaal in de Burcht. Aangezien juf Jolanda en juf
Alma nog naar een kleine scholing sport en spel gaan op maandag 8 april, hebben
we nog even gewacht met het gebruik van de gymzaal. Na de scholing zullen we op
donderdag de groep opsplitsen en met de ene groep naar de gymzaal gaan en de
andere groep blijft op de BSO. Het is de bedoeling dat dit elke week weer wisselt.
● De echte creatievelingen onder ons hebben een leuk paasknutselwerkje gemaakt.
Deze hangen in het BSO lokaal bij het raam. Wat zijn ze enorm leuk geworden!
● In de meivakantie zal bij genoeg aanmeldingen de BSO weer geopend zijn! De
aanmeldlijsten voor Goede Vrijdag én voor de meivakantie hangt op in de BSO, we
hopen weer op veel aanmeldingen! Opgeven kan tot vrijdag 12 april!
● Vrijdag 19 april is de school dicht i.v.m. goede vrijdag. Ook op deze dag kunnen de
kinderen aangemeld worden voor een extra dag BSO. Moet je dus op goede vrijdag
gewoon werken, dan bieden we voor deze dag opvang aan! De aanmeldlijst hangt
op de BSO.
● In de maand april zijn er weer veel kinderen jarig op de BSO: Senne, Daphne, Ivo,
Zara en Fem gefeliciteerd met jullie verjaardag! we hopen dat jullie een leuk feest
zullen hebben!
● Ook de maand april staat in het teken van afscheid nemen. Fem, Teun, Naud en
Merijn gaan helaas de BSO verlaten. Zij zijn inmiddels oud genoeg om niet meer
naar de BSO te gaan. Lieve Fem, Teun, Naud en Merijn wij gaan jullie ontzettend
missen op de BSO. We hopen dat jullie een leuke tijd bij ons hebben gehad!
Groep 1/2:
●
●
●

Ons thema is nu: lente/Pasen met tussendoor de Koningsspelen op vrijdag 12 april.
Ook kinderen uit onze groep mogen optreden tijdens Mgr. Heyligers’ Got Talent.
Laat het wel even weten….
Tijdens de Koningsspelen is het leuk als alle kinderen iets aan hebben met de kleur
oranje of rood of wit of blauw.
Sportweg 2 • 4434 AE Kwadendamme • Tel: 0113-649384 • E-mail: info@mgrheyligers.nl • www.mgrheylgers.nl

●

●
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●

Op vrijdag 12 april beginnen we met een ontbijt en op Witte Donderdag 18 april
blijven alle kinderen tussen de middag op school voor de Paaslunch (zie boven).
Willen jullie hiervoor een beker, bord en bestek in een plastic tas meegeven?
Ook al iets geleend uit onze leenkast? Neem gerust iets mee. Deze spelletjes
bevorderen de taalontwikkeling en zijn bovendien erg leuk om samen met je kind te
doen.
We gaan woorden/ voorwerpen verzamelen, die beginnen met de l van lente. Alvast
bedankt voor het meebrengen van de spullen.
I.v.m de meivakantie gaan we pas weer op 16 mei naar de bibliobus. De bibliobus is
er tussendoor wel in de even weken op donderdag van 11 tot 12 uur. Ruilen kan ook
in andere Zeeuwse bibliotheken, zoals ‘s-Gravenpolder, Goes, Heinkenszand.
Misschien leuk om ook daar eens te een kijkje te nemen.

Groep 3/4:
● De kinderen hebben de afgelopen week weer hard gewerkt. De thema’s van
rekenen en taal en de kern van veilig leren lezen zijn deze week afgesloten.
● Volgende week starten we met thema 7 van taal/spelling, blok 3 van rekenen en
met kern 10 van veilig leren lezen.
● Op donderdag en vrijdag hebben we altijd leesouders, zij lezen van half 9 tot
ongeveer 9 uur. We zijn erg blij met hun inzet, zonder hen zouden we niet zoveel
woordjes kunnen oefenen als dat we nu doen. Voor de donderdag zoeken we nog
een leesouder. De woorden in groep 3 worden nu zo lang en moeilijk dat niet alle
kinderen van groep 3 en 4 aan de beurt kunnen komen binnen een half uur. Dus
heeft u tijd en zin om te komen lezen, mail dan even naar de juf.
Groep 5/6:
● Inmiddels zijn we met thema 7 gestart van Taal, spelling en woordenschat. De
woorden die over een aantal weken getoetst gaan worden staan weer klaar op
www.spellingoefenen.nl
● Deze week hebben we blok 2 van rekenen afgerond met de rekentoets. Alle
kinderen hebben deze goed gemaakt. Knap hoor!
● We hebben de dans voor de Koningsspelen al heel goed geoefend. Graag willen we
onze danskunsten op het schoolplein laten zien op vrijdagmorgen 12 april.
● Komende vrijdag komt Kinderkamp Borsele informatie geven over het kamp in de
zomervakantie. De kinderen krijgen een informatieboekje mee.
● Omdat we het 5e hoofdstuk van Engels graag af willen ronden voor de meivakantie,
staat de toets volgende week dinsdag gepland.
● In de week voor de meivakantie sluiten we hoofdstuk 4 van Natuur af.

Groep 7/8:
● Vrijdag a.s komt kinderkamp Borsele weer informatie geven over hun kamp in de
zomervakantie. Uw kind krijgt informatie mee hierover.
● Het is bijna zover, de cito eindtoets op 16 en 17 april. We kijken nu naar oude
cito’s ter voorbereiding zodat kinderen weten wat er gevraagd kan worden.
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De klusklas heeft het Pontes bezocht voor drie workshops, ze bouwen momenteel
een boot die op zonne-energie kan varen. Over een paar weken gaan we ze
uitproberen.
Taal en spelling zijn we aan het afronden, volgende week beginnen we met blok 7.
De rekenweetjes worden nu elke week in groep 7 behandeld, de komende twee
weken moet in groep 7 op donderdag het huiswerk mee i.v.m. koningsdag en goede
vrijdag.
Als groep 8 de eindcito gaat maken, krijgt groep 7 in een ander lokaal les. Groep 8
kan dan ongestoord aan de cito’s werken en het lesprogramma voor groep 7 gaat
gewoon door.
Heeft u nog oude spijkerbroeken? Graag krijg ik er een paar voor de koningsspelen.
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