Nieuwsbrief 5 september 2019
Belangrijke data:
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5 september
8 september
11 september
12 september
12 september
15 september
17 september
18 september
19 september
19 september
20-29 september
25 september
2 oktober
24 en 26 september
26 september
3 oktober
8 oktober
10 oktober
29 november

19:00 uur informatieavond groep 7/8
Viering zondagochtend anders (zie bijlage)
Schoolvoetbal jongens / meisjes groep 7/8
Schooljudo groep 1 t/m 8
Sponsorloop KWF- Ride For The Roses
Ride For The Roses
Bezoek Film by the Sea door groep 7/8
Prisma studiedag (alle kinderen vrij)
Schooljudo groep 1 t/m 8
Bibliobus
Nationale sportweek
Schoolvoetbal jongens 5/6
Finales schoolvoetbal groep 5 tot en met 8
Oudervertelgesprekken
Open dag Kibeo-school (zie bijlage)
Museumbezoek groep 1/2
Museumbezoek groep 3/4
Museumbezoek groep 5/6
Studiedag (kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij)

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
De algemene ouderavond zit er weer op. Hopelijk hebt u weer waardevolle informatie
gekregen over het reilen en zeilen in de “nieuwe” groep. De papieren voor de
oudervertelgesprekken hangen weer op bij de klassen. Mocht het voor u niet uitkomen op
de aangegeven tijdstippen dan kunt u met de leerkracht van uw kind een andere afspraak
maken.
Nationale sportweek:
Op woensdag 25 september is het weer kom in je sportkleding naar schooldag. Alle
kinderen mogen dan in hun sporttenue naar school komen naast deze activiteit hebben we
onze vaste beweegactiviteiten met o.a. de gymlessen, schooljudo en bewegend leren. Met
deze activiteiten doen we mee aan de scholen challenge. En als we deze activiteiten tot
een goed eind brengen wacht ons een spetterende verrassing.
Sponsorloop ride for the roses:
Er zijn al een heel aantal leerlingen druk bezig met het zoeken van sponsors voor de
sponsorloop. Ook hebben we al van enkele leerlingen een de sponsorformulieren met geld
ontvangen. We willen u vragen uiterlijk de sponsorformulieren met het geld op woensdag
11 september in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Na de sponsorloop zullen wij het
totaalbedrag wat is opgehaald aan iedereen meedelen.
Sportweg 2 • 4434 AE Kwadendamme • Tel: 0113-649384 • E-mail: info@mgrheyligers.nl • www.mgrheylgers.nl

Reminder:Gezonde tussendoortjes:
Wij willen als school graag bijdragen aan een gezonde leefstijl en leefwijze.
Het team waardeert het enorm als u, als ouder daar rekening mee wilt houden. Wij vragen
daarom om uw kind voor in de ochtendpauze gezonde snacks mee naar school wilt geven.
De voorkeur gaat uit naar groente en fruit.
Veel kinderen nemen zelf al doppers mee, en vullen deze in de pauze met water.
Misschien goed om dit met uw kind te bespreken zodat we als school en ouders bijdragen
aan een gezondere leefstijl en leefwijze.
●

Kibeo algemeen
Op 17 september vieren wij ons jaarlijkse nazomerfeest!!! Jullie komen toch ook?
We dansen op de disco, eten lekkere hapjes en kletsen gezellig met elkaar. Zo
kunnen we na een heerlijke zomer samen het nieuwe schooljaar inluiden. De
kinderen krijgen de uitnodiging deze week mee, willen jullie wel even laten weten
of je komt? Tot dan!
Op 26 september houden wij samen met school een open dag.
Tussen 9:00 uur en 11:00 uur bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen
bij school en het kinderdagverblijf. Tussen 15:00 en 16:00 uur bent u welkom op de
BSO! Bent u nieuwsgierig hoe wij werken of wat de mogelijkheden allemaal zijn?
Loop gerust eens binnen!
Wij willen jullie vragen of jullie via de mail, telefoon of het ouderportaal aan ons
willen laten weten als je kind(eren) wat later komen, ziek zijn of als jullie willen
ruilen/extra opvang af willen nemen. Dit gebeurt nu wel eens via de app en zo
worden niet de juiste medewerksters bereikt. Wij zijn te bereiken via
sportweg@kibeo.nl, 0113-760309 of via het ouderportaal (FlexKids), hier kun je (als
je op de betreffende datum klikt) een kort berichtje voor de groep achter laten. Dit
wordt elke dag meerdere malen gelezen.

Dagopvang
●
●

●

Milou is bij ons gestart. Gezellig dat je bij ons komt spelen Milou! Wij wensen je
veel speelplezier!
Hebben jullie al gezien dat alle kinderen een eigen haakje hebben bij de kapstok?
Handig met stickers zodat de kinderen zelf hun plekje kunnen vinden. Dit is handig
om alvast te oefenen, want op de kleuterschool gaat dat ook op deze manier.
We werken nog aan het thema ‘’ Diep in de zee’’. Rondom het boekje de mooiste
vis van de zee. We hebben afgelopen weken visjes geverfd met mooie schubben net
als de Regenboog (de vis uit het boekje) We prikten zeesterren uit, dat is nog wel
een beetje moeilijk maar met wat hulp lukt het ons al goed. Nu zijn we inktvissen
aan het maken, de tentakels knippen de kinderen zelf. Zo oefenen we
spelenderwijs de fijne motoriek en leren we knippen. Ook staat er op de groep een
echte boot, zo kunnen we de zee op!
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BSO
●

●

●

18 september is er geen school ivm een studiedag. Zijn er kinderen die die ochtend
naar de BSO komen? Op de deur hangt een lijst, willen jullie dit daarop aangeven.
Bedankt!
We hebben een activiteiten schema op de BSO. Afgelopen week hebben we paaltjes
voetbal en stoelendans ( met hoepels) gedaan. Het activiteiten schema bestaat uit
sport en spel, knutselen etc. Voor ieder wel iets.
Vakantiemix in de herfstvakantie.
De zomervakantie is nog maar net afgelopen en het duurt nog een aantal weken
voordat het herfstvakantie is. Omdat er in de zomervakantie onduidelijkheid was
over de vakantiemix voor de BSO willen we jullie hier nu alvast over informeren.
Onze locatie zal in de herfstvakantie geen vakantiemix locatie zijn.
In de herfstvakantie kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 terecht bij de
volgende opvanglocaties:
-

Scheldestraat Lewedorp (ma, di, do)
Egelantierstraat ’s Gravenpolder (ma, di, do)
Stengeplein Heinkenszand (alle dagen)
Deken Thomaslaan ’s Heerenhoek (ma, di, do)

Voor de kinderen uit groep 1 en 2 wordt er een uitzondering gemaakt. De kinderen
uit groep 1 en 2 kunnen zich op de locatie aanmelden, zij horen conform de
richtlijnen van Incidentele opvang 10 dagen van te voren of dit past dit binnen de
bezetting. Dan kunnen zij op de Sportweg Kwadendamme terecht.
Hierbij alle regels omtrent aanvragen kinderen groep 1 en 2 nog even op een rijtje:
Reserveren kan vanaf 10 werkdagen van tevoren.
Kibeo beoordeelt of de bezetting extra afname toelaat.
De ouder(s)/verzorger(s) reserveren via de vestiging de opvang (hele of halve dag)
Eenmaal gereserveerde dagen en tijden kunnen vanaf 72 uur voor de gewenste
opvangdagen en -tijden niet meer worden geannuleerd.
Locatie geeft aan Klantrelatie door welke kinderen er tijdens de vakantie bij de
dagopvang geplaatst kunnen worden.
Wij hopen dat we jullie op deze manier voldoende geïnformeerd hebben over de
vakantiemix in de herfstvakantie. Hebben jullie nog vragen, dan mag je altijd
contact opnemen met ons.
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Groep 1/2:
●
●

●

●
●
●
●
●

Wij heten van harte welkom: Xavi Uitterhoeve en Mila Wener! Ze zijn nu ook 4 jaar
en mogen elke dag naar de basisschool. Veel plezier in onze groep Xavi en Mila!
Wat een betrokkenheid bij het thema: “De mooiste vis van de zee”. Fijn, dat er
zoveel spullen worden meegebracht, die we mogen lenen. Dat maakt het allemaal
nog leuker en leerzamer. Van de themahoek maken de kinderen een zee met
vissen, er is een bootje, dat eerst opgepompt wordt, er zijn hengels en allerlei
spelletjes.
Er worden vissen gelegd op de kralenplank of mooie strandballen, vissen van donker
naar licht gelegd, dezelfde vissen gezocht, er is over geschilderd, geplakt en zelfs
gaan de kinderen aan de slag met zandvormen en versieren dan die mooie vissen
met glinsterschubben. We spelen het verhaal na en nog veel meer…
Op het plein hebben de kinderen vorige week de schubben van een hele grote vis
versierd. Goed voor de fijne motoriek!
We hebben al 38 voorwerpen/woorden met de v van vis.
Ook op donderdag 19 september gaan we niet naar de bibliobus i.v.m. de judoles.
Op woensdag 18 september is er geen school i.v.m. Prismadag.
Op donderdag 3 oktober willen we graag een bezoek brengen aan het Historisch
Museum in Goes. We worden daar van 9.00 tot 10.00 uur verwacht. We zijn op zoek
naar ouders, die willen rijden. We vertrekken die ochtend meteen om 8.30 uur.

Groep 3/4:
● In groep 3 hebben alle kinderen woordjes van kern 1 mee naar huis gehad om te
oefenen. Zou u met uw kind elke dag even woordjes willen lezen?
● In groep 4 zijn we deze week bezig geweest met geldrekenen. Sommige kinderen
vinden dat best nog lastig met al die verschillende muntjes.
● We zijn heel blij dat we op de meeste ochtenden leesmoeders hebben kunnen
vinden. We hopen op nog wat meer (groot)ouders/verzorgers die ons kunnen helpen
met lezen. Er kan elke dag gelezen worden van half 9 tot 9 uur. Ook om de week
lezen kan een optie zijn.
Groep 5/6:
● Op woensdag 25 september is het schoolvoetbal voor de jongens. We zoeken nog
ouders die de jongens willen brengen naar Heinkenszand en komen halen. Graag
z.s.m. opgeven.
● Op donderdag 10 oktober gaan we naar het Historisch Museum de Bevelanden in
Goes. We gaan daar het programma School van Vroeger volgen. Dit zal starten om 9
uur en duurt tot 11.30 uur. We zijn nog op zoek naar ouders die willen rijden en
een ouder die een groepje wilt begeleiden. Graag z.s.m. opgeven bij de juffen.
● Sinds vorige week hebben we op maandag, dinsdag en woensdag een stagiair
onderwijsassistent van het Scalda in onze klas; Meester Pascal. Deze extra
ondersteuning is enorm fijn. Hij blijft tot het einde van dit schooljaar. We wensen
je een fijne tijd toe bij ons op school, meester Pascal!
● Thuis oefenen met de woordjes van school kan heel goed op
www.spellingoefenen.nl Het wachtwoord is bij de kinderen bekend.
● Ook is het erg belangrijk om de tafels te blijven oefenen.
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●

Vrijdag starten we met de ateliers (werkwinkels). Hiervoor hebben we nodig:
schoenendozen, allerlei andere dozen en kartonnen verpakkingen, lege
melkpakken, toiletrollen en keukenrollen, plastic doppen, knikkers.

Groep 7/8:
● Op dinsdag 17 september gaan we met de klas naar Film by the Sea. We zullen in
Theater ‘t Beest in Goes de film ‘Die Schwarzen Brüder’ kijken. Er is busvervoer
geregeld. De kinderen moeten op de normale tijd op school zijn, en zullen voor de
middagpauze van 12 uur weer terug zijn.
● Sinds deze week hebben we op maandag en dinsdag een 3e jaars stagiair van de
Pabo in onze klas. Meester Jelle heeft deze week kennis gemaakt met de leerlingen
en zal vanaf volgende week ook lessen gaan geven. Hij blijft tot en met januari in
onze groep stage lopen.
● We beginnen deze week weer met de ateliers. Hiervoor verzamelen we lege
schoenendozen, gooi deze niet weg maar geef ze aub mee aan uw kind. Ook andere
dozen en kartonnnen verpakkingen, lege melkpakken, toiletrollen en keukenrollen,
plastic doppen en knikkers kunnen we goed gebruiken.
● Op woensdag 11 september is het schoolvoetbal voor de jongens en meisjes. Ze zijn
nog steeds bezig met het maken van de wedstrijdschema’s dus we hebben nog geen
begin- of eindtijd. Wel hebben we de kinderen verteld dat ze voetbalschoenen en
scheenbeschermers moeten proberen te lenen bij andere kinderen, heeft u thuis
nog schoenen in de maten 31, 35 of 37 dan horen wij dat graag, een maatje groter
mag natuurlijk ook. Ook scheenbeschermers willen we graag lenen.
● Het is nog twee keer schooljudo, meester Martijn en meester Tonny proberen echt
de volgende keer eerder te stoppen.
● Vandaag hebben alle kinderen uit groep 8 een uitnodiging mee voor de voortgezet
onderwijs informatie-avond op 22 oktober a.s. in ‘s Heerenhoek. Wij raden u
dringend aan deze avond te bezoeken omdat u veel informatie krijgt van de scholen
in Goes zodat u al voorbereid bent op de open dagen in december en januari.
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