Nieuwsbrief donderdag 5 december 2019.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●

5 december
9 en 12 december
12 december
19 december
23 december tot 3 januari
10 januari

Uitreiking 1e rapport groep 3 t/m 8
Rapport middag / avonden groep 3 t/m 8
Bibliobus
Kerstknutsels en kerstviering
Kerstvakantie
Nieuwjaarsdisco

Bezoek Sinterklaas:
Afgelopen woensdag kwam Sinterklaas met zijn Pieten naar onze school met een…..
carnavalswagen! Waarom??? Sinterklaas vond het zo jammer dat hij nooit carnaval kan
vieren en wilde dit toch een keer meemaken. Want hij wist: Kwadendamme, daar hoort
carnaval bij! Natuurlijk gingen we ook de polonaise doen en vele andere dansjes. Sint gaf
complimenten over de mooie stal in de hal en bracht daarna een bezoek aan alle groepen.
Wat een leuk feest! Graag willen we alle ouders bedanken, die ervoor gezorgd hebben, dat
het dit jaar zo’n succes was! De bouwers van de stal en degenen die materiaal hiervoor
hadden, de chauffeurs van wagen en bus, en de oudervereniging. Sinterklaas wil ook de
Fruitsalon hartelijk danken voor de mandarijnen, die hij gratis mocht meenemen voor in de
schoenen. Dankjulliewel allemaal!!! Volgende week komen de foto’s op de website.
Kerstknutsels en kerstviering:
Op donderdag 19 december vieren we het kerstfeest. Morgen ontvangt u een mail met
meer informatie hierover.
Opening Tiny Forest
Vorige week dinsdag hebben we mogen ervaren wat het is om bomen te planten in de
Zeeuwse klei. Samen met de kinderburgemeester van Borsele en wethouder Arno Witkam
hebben we ruim 1000 bomen en struiken geplant. Noah Leewis uit groep 5 werd in het
zonnetje gezet omdat ze de winnende naam voor het bos had bedacht. Volgende week
wordt er gestart met de aanleg van de groene speeltuin. In het voorjaar als het gras is
ingezaaid en alles klaar is zullen we met de speeltuinvereniging, de kinderen van het dorp
en andere belangstellenden het geheel nog feestelijk openen. We willen de ouders die
geholpen hebben met planten en de dorpsraad die voor drinken en lekkers heeft gezorgd
hartelijk bedanken.
Ouderavond:
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 de briefjes voor de
ouderavond meegekregen. Zonder tegenbericht verwachten we u op de ingevulde tijd.
Mocht het niet uitkomen dan kunt u met de leerkracht van uw kind een andere afspraak
maken.
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De Verwijsindex:
Prisma-scholengroep en daarmee ook de Mgr. Heyligers werkt met ingang van januari 2020
samen met de Verwijsindex. Door een signaal in de Verwijsindex weten wij sneller of een
leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in
beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning
te bieden. Als bij signalering blijkt dat er een match is met andere instanties of
hulpverleners, is de school verplicht om ouders toestemming te vragen om gegevens te
delen met de betreffende instantie of professional.
Kibeo algemeen
●
●

Afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het thema Sinterklaas. Deze week
sluiten wij dit af. Maandag beginnen wij met het thema Kerst.
Jantine Jumelet en Marina Vreeke zijn jeugdondersteuners/opvoedcoaches die
regelmatig te vinden zijn op school en het kinderdagverblijf. Hieronder een kort
stukje over hun:

Beste ouders, opvoeders,
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn wij regelmatig op school en bij de kinderopvang
te vinden. Als jeugdondersteuner/opvoedcoach.
U kunt bij ons onder andere terecht voor:
- Zorgen over uw kind of gezin
- Vragen over opvoeding
- Meedenken of er onderzoek nodig is
- Vragen over jeugdhulpverlening
Met wie krijgt u dan te maken? We stellen ons even voor:
Jantine Jumelet: mijn achtergrond is maatschappelijk werker. Momenteel werk ik in de
jeugdhulpverlening en werk ik voor CJG Borsele als jeugdondersteuner/opvoedcoach. Ik ben
betrokken bij verschillende scholen en huisartsen. Ik ben bereikbaar op 06-12802139
Marina Vreeke: Mijn achtergrond is Ambulant gezinswerker. Daarnaast ben ik werkzaam als trainer.
Momenteel ben ik werkzaam in de jeugdhulpverlening en werk ik voor CJG Borsele als
jeugdondersteuner/opvoedcoach. Vanuit deze functie ben ik betrokken bij verschillende scholen en
huisartsen. Ik ben bereikbaar op 06 14867713

●

Terug- en vooruitblik pedagogisch beleid
In de locatie ouderraad (LOR) is in november gesproken over de ontwikkelingen in
de opvang en de uitvoering van het pedagogisch beleid. Elke pedagogisch
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medewerker heeft een aantal uur coaching gehad. We hebben daardoor
verbeteringen kunnen doorvoeren in dagritme.
We hebben o.a. ook gesproken over de samenwerking met school, de inrichting van
het KDV lokaal, het BSO lokaal en de Grote BSO- vragenlijst. Verder hebben we
gesproken over de zaken die op onze locatie gaan spelen in 2020: zo willen we in
2020 nog meer gaan samenwerken met school.
Wil je meer weten over de activiteiten van de locatie ouderraad, of wil je lid
worden? Laat het weten aan een van de pedagogisch medewerkers of neem contact
op met de LOR via sportweg@kibeo-lor.nl
●

We willen jullie nogmaals vragen om een foto van 10 x 15 mee te nemen voor in
onze fotolijstjes. Deze zien er nu nog erg leeg uit. Dank jullie wel!

Dagopvang
●

Let op! Op de volgende dagen hanteren alle vestigingen van het Centraal
Kantoor en Kibeo gewijzigde openingstijden:
Dinsdag 24 december zijn wij geopend tot 16:30.
Woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december zijn wij gesloten.
Dinsdag 31 december zijn wij geopend tot 16:30
Woensdag 1 januari zijn wij gesloten

●
●

●

●

Deze maand zijn Dani en Troy bij ons op de opvang gestart. Wij heten jullie van
harte welkom en wensen jullie veel speelplezier!
Vorige week dinsdag hebben wij samen met school geholpen met de aanplanting
van de Tiny Forest aan de overkant. Dit was een echt succes, wij hebben
namelijk wel 10 bomen geplant!
Woensdag 4 december is Sinterklaas samen met zijn pieten bij ons op het
kinderdagverblijf langs geweest. Wij hebben Sint en de pieten buiten opgewacht
met de rest van de school. Zij kwamen aan in een carnavalswagen! Daarna
hebben wij met zijn allen gedanst in de hal. Sinterklaas en de pieten gingen de
klassen en daarna zijn ze bij ons op de groep langs geweest. Wij kregen
pepernoten en een gezamenlijk cadeau. Sinterklaas en zijn pieten hopen dat
jullie er blij mee zijn!
Wij hebben de indeling op de groep anders ingedeeld. Nu hebben wij namelijk
een leuke boekjeshoek voor de kring en voor het bespreken van de dagritme
kaarten!
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BSO
●

●

Ook op de BSO sluiten wij deze week het thema Sinterklaas af. Sinterklaas en
zijn pieten hebben gisteren ook een gezamelijk cadeau voor de BSO
achtergelaten! Door middel van een spel moeten de kinderen van de BSO
erachter komen waar dit cadeau verstopt ligt!
Donderdag 19 december is er op school een kerstfeest. School is hierdoor s
middags dicht. Vanuit ons de vraag: zijn er kinderen die deze middag gebruik
willen maken van de BSO (vanaf 12:00)? Er zal een lijstje bij ons op de BSO
komen te hangen voor de kinderen die hier eventueel gebruik van willen
maken!

Groep 1/2:
●

●
●

●

●

●
●

Afgelopen woensdag is Swen Beulens 4 jaar geworden. Hij begint morgen bij ons in
groep 1/2. Van harte welkom Swen en heel veel plezier bij ons op de basisschool
toegewenst.
We nemen morgen afscheid van Jayden Tolleman. Hij gaat naar een andere school.
We wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school.
Afgelopen maandag gingen we naar “De Burcht” voor Pietengym. De kinderen
gooiden pakjes in schoorstenen, klommen tegen het dak op, liepen over hoge daken
en er was zelfs een wiebeldak waar ze vanaf sprongen. En zo verdienden ze zelfs
een pietendiploma!
Vorige week lag er paardenpoep in de stal. Dat was vies, maar ja dat hoort erbij als
je het Ozosnel laat schuilen in de school. Gelukkig was het ook snel weer
opgeruimd.
Gisteren kwam Sinterklaas met zijn pieten in onze klas. Alle kinderen mochten bij
hem komen, er werd gedanst, gezongen, gezwommen, gerend, gestoeid. Het was
erg gezellig! Tot volgend jaar Sint en Pieten!
Nu op naar Kerstmis. Dat wordt vast weer een heel gezellige tijd.
De kinderen mogen voorwerpen meenemen, die beginnen met het woord kerst...

Groep 3/4:
● Op dinsdagochtend hebben we, samen met groep 5 en 6, bomen ingeplant voor het
‘Tiny Forest’. De meeste kinderen hebben wel meer dan 5 bomen ingeplant en
voorzien van een naamkaartje van hout. Wat was het leuk om samen een kuil te
graven en daarin een boom te planten.
● De aangeplante bomen staan erg dicht tegen elkaar. Daardoor zullen ze snel de
hoogte ingaan en zal er binnen een aantal jaren een klein bos te zien zijn, waar de
bomen en struiken die niet zo snel groeien het afleggen tegen de snelle groeiers.
● Wat hebben we genoten van de hele leuke aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten
op school. In de hal hebben we ze heerlijk toegezongen en samen met hen gedanst
en de polonaise gedaan.
● In de klas was het erg gezellig. Alle kinderen hebben iets gedaan voor Sinterklaas en
de Pieten. Na afloop kregen alle kinderen een cadeautje, waar ze allemaal super
blij mee waren.
Sportweg 2 • 4434 AE Kwadendamme • Tel: 0113-649384 • E-mail: info@mgrheyligers.nl • www.mgrheylgers.nl

●
●

●
●

Fijn dat op zo een korte termijn alle kinderen een schoenendoos hadden om hun
knutselwerkje te kunnen maken.
Afgelopen maandag was het ‘Pietengym’ in de Burcht. Twee studenten van het Cios
hebben de gymles gegeven. Het was een leuke les, maar de ‘Pietengym’ die tot
vorig jaar in het Omnium in Goes werd gegeven was vele malen leuker. Onder
anderen jammer dat er dit jaar geen Pieten bij waren om de kinderen te vermaken.
De volgende twee weken staan in het teken van Kerstmis. We gaan ons best doen
om de klas in kerstsfeer te brengen.
Deze en volgende week gaan we blok 3 afronden van rekenen en taal in groep 4. In
groep 3 hebben de kinderen deze week de rekentoets gehad van blok 4.

Groep 5/6:
●

●

●

●
●
●

●

Op dinsdag hebben we, samen met groep 3 en 4, planten en bomen ingeplant voor
het Tiny Forest. De kinderen van groep 5 en 6 zullen de ‘Rangers’ zijn die ervoor
gaan zorgen dat het Tiny Forest er netjes bij ligt.
Afgelopen woensdag hadden we, na de aankomst van Sinterklaas en de Pieten, een
gezellige surprise ochtend met prachtige surprises. Wat hadden alle kinderen goed
hun best gedaan. Complimenten voor allemaal! Ook kwam Sinterklaas nog gezellig
bij ons in de klas.
Deze week ronden we blok 3 af van rekenen en oefenen we bij taal en spelling nog
eens extra goed de dingen die we lastig vinden. Volgende week starten we dan met
blok 4.
De nieuwe woordjes van spelling staan vanaf volgende week weer op
www.spellingoefenen.nl Erg goed om deze thuis te oefenen!
We hebben tijdens de tekenles mooie sinterklaastekeningen gemaakt van wasco en
close-ups van Sinterklaas en Piet.
Elke maandag starten we het vertellen over het weekend op een andere manier.
Deze week gebruikten we de werkvorm ‘rondpraat’. In kleine groepjes vertelden we
over het weekend. We hoeven dan niet zo lang te wachten voordat iedereen
geweest is en het is erg gezellig!
De komende 2 weken zullen ook bij ons in de klas in het teken staan van Kerstmis.

Groep 7/8:
● Vandaag hebben de kinderen hun rapporten meegekregen. Maandag zijn de
rapportgesprekken. Mocht u niet op het voor u gereserveerde tijdstip kunnen, wilt u
dan contact met ons opnemen?
● De kinderen hebben mooie resultaten behaald, er wordt dan ook hard gewerkt in de
klas. Via Snappet kunnen kinderen makkelijker op eigen niveau aangeboden leerstof
verwerken, als de opgaven te moeilijk blijken, worden er andere opgaven
aangeboden. Ook kunnen kinderen versnellen en soms zelf bepalen aan welke
leerdoelen ze willen werken. Kinderen maken over het algemeen goed gebruik van
de mogelijkheden die Snappet biedt en dat blijkt uit de mooie resultaten
● Dania en Kotouf waren deze week voor het laatst bij ons in de klas; ze gaan
verhuizen. We wensen ze veel succes op hun nieuwe school. Vanzelfsprekend
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●

●

houden wij contact, wij hopen de dames zeker ook nog in Kwadendamme terug te
zien.
Woensdag 4 december kwam Sinterklaas op school en is hij ook nog even bij ons in
de klas geweest. Iedereen heeft prachtige surprises gemaakt en het was een
gezellige ochtend. De juffen hebben foto’s gemaakt; zij zullen die nog naar u
mailen.
Meester Jelle is de komende twee weken de hele week bij ons in de klas, in plaats
van alleen de maandag en dinsdag.
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