Nieuwsbrief 6 juni 2019
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●

10 juni
13 juni
17-18-19 juni
20 juni
25 en 26 juni
27 juni
4 juli

2e Pinksterdag (vrij)
Bibliobus
Schoolkamp groep 8
Opvoedkundig spreekuur 12:00 uur
10-minutengesprekken groep 1/2
Sportdag groep 8 (na opgave school)
Afscheid / Musical groep 8

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Na een korte hemelvaartsvakantie en een erg goed verlopen schoolreis, maken we ons op
voor het laatste stuk van het schooljaar. In de diverse groepen staan de cito-eindtoetsen
op het programma.
Gisteren hebben we in de schoolcommissie / MR vergadering het formatieplaatje voor
volgend jaar besproken begin volgende week zullen wij u hier verder over informeren.
Cursus EDI en evaluatie:
Op de studiedag hebben we verder uitleg gekregen over het EDI model. Dit omvat een
bepaalde aanpak bij de uitleg van een nieuw leerdoel voor de kinderen. We zetten deze
aanpak in tijdens het lesgeven en volgend schooljaar gaan wij hiermee verder. Ook hebben
we op de studiedag ons actieplan geëvalueerd. De verander onderwerpen hebben we
uitvoerig besproken. Begin volgend schooljaar gaan we aan de slag met ons nieuwe
actieplan.
Spreekuur CJG opvoedcoach:
Donderdag 20 juni is er weer een spreekuur van de opvoedcoach op onze school.
Opvoedcoach Jantine Jumelet zal van 12.00-13.00 uur aanwezig zijn om u te ontvangen
met mogelijke opvoedingsvragen/hulpvragen. Dit is tevens de laatste keer van dit
schooljaar.
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
Website:
We zijn hard aan het werk om de nieuwe website actueel te maken. Onze oude website
kunt u nog bekijken via: https://mgr.skob.net
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Schoolreis Bobbejaanland:
Afgelopen dinsdag hebben we de schoolreis naar Bobbejaanland gehad. Met het weer
hebben we het prima getroffen, het is een hele dag droog gebleven. Ook het park is prima
bevallen; overzichtelijk en geen wachttijden bij de attracties. Ook nog dank aan alle
leerlingen; de bus zag na afloop van de schoolreis er keurig netjes uit. Natuurlijk ook dank
aan alle ouders die als begeleiders zijn mee geweest.
Nieuws vanuit Kibeo:
Kibeo Algemeen
● Per 1 juni heeft Karlien de functie als vestigingsmanager van Vivian overgenomen.
Wel blijft Vivian de komende tijd nog op de achtergrond aanwezig. Is er iets wat je
met Karlien wilt bespreken? Haar aanspreken op de groep kan en mag altijd. Is
Karlien niet aanwezig? Dan is ze te bereiken via de mail: k.vanderheijden@kibeo.nl.
Haar telefoonnummer volgt binnenkort.
● Donderdagmiddag 6 juni vierden wij ons juffenfeest! We hebben allerlei spelletjes
gespeeld zoals zaklopen, spijkerpoepen, blik gooien en sjoelen. Ook hebben we
lekkere fruitspiesjes gemaakt. We hebben ook een kleurwedstrijd georganiseerd,
kleurplaten inleveren kan tot volgende week vrijdag 14 juni. We willen jullie heel
erg bedankt voor alle leuke attenties! Wat zijn we verwend! Foto’s van deze
middag komen op onze facebookpagina.
Dagopvang:
● Nieuwe babyspullen. De afgelopen week zijn er weer mooie nieuwe spullen voor
het kinderdagverblijf geleverd. We hebben 2 nieuwe wippers, houten
babyspeelgoed, een boxmobiel, knuffeltjes en 2 leuke houten babygyms gekregen.
De babygyms heeft de vader van Tygo, Isa en Tijn in elkaar gezet voor ons, dank
daarvoor! Wat zullen de baby's genieten van alle mooie nieuwe spullen en het leuke
speelgoed!
● De afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met een knutselwerkje voor
Vaderdag, wat we gemaakt hebben blijft nog even een verrassing! Ook blijven we
de komende tijd nog werken over het thema ‘ik en mijn familie’.
● Ook dit jaar vieren we bij Kibeo weer Opa en Oma dag. Dit doen we op woensdag
12 en vrijdag 14 juni van 10:00 tot 12:00 uur. Als je op deze dag komt spelen mag
je opa en/of oma uitnodigen om samen met jou te komen spelen en knutselen bij
de juffen. Willen jullie uiterlijk 7 juni aan de juf doorgeven op welke dag je komt
met opa en/of oma?
BSO:
●
●

Ook op de BSO zijn we druk bezig geweest met een super leuk knutselwerk voor
Vaderdag! Wat we gemaakt hebben... dat zien de papa's op zondag 17 juni!
Op dit moment krijgen wij veel vragen over de VakantieMiX voor de zomervakantie.
Wij informeren jullie volgende week hier verder over.

Groep 1/2:
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Met de bus op schoolreis naar “Hof Poppendamme” in Grijpskerke. Dat was een
super leuke schoolreis! Wat hebben we afgelopen dinsdag genoten….. De kinderen
hebben er vast veel over verteld! Ze waren zo enthousiast èn actief. Lucinda,
Annemarel, Ingrid en Mia, hartelijk bedankt voor jullie hulp hierbij!
Gisteren hebben alle kinderen erover getekend; het springkussen, de
brandweerauto, de trampoline, het bouwen met de blokken en klimmen waren
favoriete bezigheden.
Op dinsdag 25 en woensdag 26 juni zijn er de 10-minutengesprekken. Van te voren
wordt er een lijst op het prikbord gehangen, waarop een tijd gekozen kan worden.
Wilt u liever op een andere dag, laat het even weten. dan maken we een andere
afspraak.
Het is volgende week Vaderdag, dus we blijven nog even werken over de familie.
Fijn, dat we nu bijna alle huizen, volgeplakt met familieleden, binnen hebben. We
gaan er volgende week veel opdrachten mee doen. Leuk en leerzaam!
We hebben aardbeien uit de schooltuin geplukt en er lekker samen van gesmuld.
verder hebben we worteltjes en radijsjes gezaaid. Plantjes geplant: sperziebonen,
snijbonen, courgette, komkommer, sla, bietjes en broccoli. We hopen op een mooie
oogst.

Groep 3/4:
● Volgende week gaat groep 3 beginnen met kern 12 van VLL. Een heel jaar lang zijn
we bezig geweest met het leren van letters en het “leren” lezen. Aan het begin van
het schooljaar vonden de kinderen het allemaal maar erg moeilijk en spannend,
zoveel letter en zoveel teksten. Spelenderwijs en al doende zijn we gekomen op
het punt dat we nu allemaal al boekjes kunnen lezen. Wat leuk.
● In groep 4 beginnen we met het laatste blok van taal, spelling en rekenen. En in
groep 3 met het laatste blok van rekenen.
● Volgende week gaan we beginnen met de Cito Toetsen van rekenen, spelling,
woordenschat en begrijpend lezen en de AVI / DMT leestoetsen.
● We hopen dat het resultaat van de leestoetsen hoger zal uitvallen, omdat we in de
laatste maanden elke dag 15 minuten extra hebben gelezen.
● Ook is het belangrijk om veel voor te lezen en vooral in de zomervakantie te blijven
lezen met uw kind. Heel vaak zien we dat na de zomervakantie het leesniveau
gedaald is.

Groep 5/6:
● Wat hebben we genoten in Bobbejaanland!! We hadden lekker weer en in veel
attracties konden we zelfs meerdere keren. Een fijne dag om op terug te kunnen
kijken.
● In de klas zijn we veel leeskilometers aan het maken. Omdat het zeker ook
belangrijk is dat er thuis gelezen wordt, heeft juf Jessica deze week uitleg gegeven
over het reserveren van boeken.Zeker in de vakanties is het belangrijk om te
blijven lezen. Doe je dat niet, dan bestaat er een grote kans dat het leesniveau
naar beneden gaat. Veel kinderen weten nu hun pasnummer zodat ze de komende
weken op woensdag samen met de juf een boek kunnen reserveren.
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●

Omdat we alweer in de laatste periode van het schooljaar zijn, maken we de Cito
toetsen van rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
Op vrijdag 14 juni staat de laatste geschiedenistoets gepland. Leermateriaal wordt
nog meegegeven aan de kinderen.
Graag ook thuis goed oefenen met de tafels! Vooral de tafels van 6,7,8 en 9. De
tafelsommen zijn de basis voor de deelsommen in groep 6 en 7.

Groep 7/8:
● De schoolreis voor groep 7 was een groot succes. Het was niet druk in het park en
we konden overal meerdere keren in.
● Groep 8 heeft op dinsdag op de school gepast en we hebben naast het leren ook nog
verstoppertje gespeeld en voor de musical geoefend.
● De cito entreetoetsen zijn maandag door de leerlingen afgerond en opgestuurd. We
hopen binnenkort de uitslag van de toets binnen te krijgen.
● We hebben in de klas weer veel leeskilometers gemaakt. Het reserveren van boeken
voor in de vakantie kan via juf Jessica. Je moet dan wel je biebpasje mee naar
school nemen.
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