Nieuwsbrief 4 juli 2019
Belangrijke data:
●
●
●
●
●

4 juli
5 juli
5 juli
19 augustus
18 september

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.
Terugkijkend op het schooljaar kunnen we vaststellen dat we weer mooie dingen met
elkaar hebben beleefd en mooie stappen hebben gezet. Gisteren hebben we eindmusical
van groep 8 gehad en vandaag om 12 uur hebben we ze de school uitgeveegd en kan de
vakantie beginnen. We willen hierbij iedereen bedanken die ons afgelopen schooljaar op
welke wijze dan ook heeft geholpen. Bedankt voor jullie tijd en energie! Namens het hele
team wensen wij iedereen alvast een hele fijne vakantie en we beginnen weer op maandag
19 augustus!

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

Nieuws vanuit Kibeo:
Kibeo Algemeen
Vorige week is door Keukenplus de nieuwe keuken geplaatst op het kinderdagverblijf! Wij
zijn enorm blij met de nieuwe mooie keuken!
Vorige week was het modderweek bij kibeo! Het was prachtig weer en gelukkig had
iedereen zijn zwemkleding mee! Wat hebben we weer genoten!
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Wij willen alvast iedereen een hele fijne vakantie wensen!
Dagopvang:
- Op de dagopvang is de inrichting inmiddels veranderd. We hebben een speciale
babyhoek gecreëerd, er is een poppenhoek en een bouwhoek! er is meer rust op de
groep gecreëerd en dat is erg fijn! we zijn blij met de nieuwe inrichting.
BSO:
-

-

Op de bso hebben we 2 weken terug braakballen uitgepluisd. In die braakballen
zitten allemaal verschillende botjes van muizen en ratten, die de uilen op hebben
gegeten. Een aantal kinderen vonden dit maar een vies werkje, maar er waren ook
genoeg kinderen die het erg leuk vonden om te doen!
Vorige week hebben we op de BSO genoten van het mooie weer. We hadden een
buikschuif, een zwembadje voor de allerkleinsten en natuurlijk de tuinslang! We
zijn heerlijk afgekoeld!

Groep 1/2:
●

●

●

●

●
●

Geweldig, dat bijna alle ouders materiaal mee naar huis genomen hebben om
schoon te maken! Dankjewel allemaal!!! Mariëlle en Leila, hartelijk dank voor jullie
extra hulp tijdens de schoonmaakavond. De klas ziet er weer spic en span uit!
Super!!!!
De kinderen, die naar groep 3 gaan hebben al een paar keer mogen wennen.
Spannend, maar ook erg leuk! We wensen jullie heel veel succes toe bij juf Ineke en
meester Leo. We zullen jullie missen….
Gisteren kwam groep 8 naar onze groep; nog 1 keer naar waar het allemaal
begon…. We hebben herinneringen opgehaald en ze hebben fijn met de kleuters
buiten gespeeld. Wat zijn ze groot geworden!
We hebben groente geoogst uit onze schooltuin! De bietjes, snijbonen, sla en
radijsjes hebben we onder de kinderen verloot! Spannend wie er iets mocht kiezen
om mee te nemen...
Gisteren zijn we naar “De Burcht” geweest en hebben de afscheidsmusical van
groep 8 gezien. Fantastisch!
Vandaag was de laatste schooldag… We zien elkaar een tijdje niet…. We willen
iedereen een hele fijne vakantie toewensen en tot ziens op maandag 19 augustus!

Groep 3/4:
●

●

In groep 3 hebben de kinderen alleen een etui nodig. De kinderen krijgen van school
een gum, potlood, kleurpotlodendoos en een setje stiften. Dit hoeven de kinderen
dus niet van huis mee te nemen.
Voor de gymlessen op maandag en donderdag hebben de kinderen, gymschoenen en
gymkleding nodig. Wat betreft de gymschoenen vragen wij nadrukkelijk om
schoenen met een klittenbandsluiting mee te geven en niet met veters. Veters
moeten gestrikt worden en raken heel snel los. De gymkleding kan bestaat uit een
sportbroekje en een t-shirt.
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●

●
●
●
●
●

●

De nieuwe kinderen van groep 3 (nu nog groep 2) zijn een aantal keren in de klas
geweest om te wennen. Deze kinderen gaan in het nieuwe schooljaar aan de slag
met de nieuwe aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen - Kim versie.
Op maandag waren er een heel aantal ouders die klas weer lekker hebben
schoongemaakt, bedankt allemaal!
Ook wij hebben natuurlijk de afscheidsmusical van groep 8 gezien.
Op woensdag 26 juni hebben wij de verjaardag van meester Leo gevierd. Nog
bedankt kinderen voor de hele leuke cadeautjes.
De moeders van Damian, Joeri, Anouk, Sam en Thijs willen we heel erg bedanken
voor de trouwe leeshulp, elke week kwamen zij lezen, heel erg bedankt!
Na een jaar van heel veel leren, werken, spelen en lachen zijn we nu toe aan een
welverdiende vakantie van 6 weken. Geniet ervan! Groep 4 succes in groep 5 en de
kinderen van groep 3 zien we volgend jaar weer terug als groep 4.
Bedankt allemaal voor de lieve kaartjes en cadeautjes op de laatste schooldag.

Groep 5/6:
● De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de laatste lessen en toetsen.
● Afgelopen dinsdag maakten we kennis met onze nieuwe groep. De kinderen van
groep 5 gingen naar groep 6 en de kinderen van groep 4 kwamen naar groep 5.
Vandaag namen de kinderen van groep 6 een kijkje in groep 7. We hebben allemaal
al zin in het nieuwe schooljaar! Maar eerst lekker vakantie vieren.
● We hebben woensdag een gezellig juffenfeest gehad. Bedankt allemaal voor de
mooie kaarten en leuke cadeautjes!
● Gisteren hebben we de afscheidsmusical van groep 8 gezien en daar hebben we van
genoten!
● We wensen iedereen een prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Groep 7/8:
● Het waren (in)spannende weken zo op het einde van het schooljaar!
● De verjaardag van juf Vivienne was erg geslaagd, bedankt allemaal voor de leuke
attenties!
● De kinderen van groep 8 zijn ‘ontvoerd’ door de ouders en waren oprecht verrast,
groep 7 mocht nog even lekker naar het zwembad.
● We hebben hard gewerkt met tot het laatste moment toetsen, alle boeken zijn nu
uit.
● Juf Marlies nam afscheid, juf Suzanne kwam zich donderdag voorstellen aan de
nieuwe groep 7 en 8.
● We hebben hard geleerd voor de musical, het optreden was een daverend succes,
groep 8 jullie hebben het geweldig gedaan!
● Vrijdag hebben we nog even kort het schooljaar laten passeren, met foto’s van wat
we allemaal hebben beleefd dit jaar. Ook waren er nog optredens van de kinderen.
● Vrijdagochtend zijn de kinderen van groep 8 de school uit gebezemd, het werd een
emotioneel afscheid.
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●

Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe
schooljaar!
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