Nieuwsbrief april 2021.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●

19 april-23 mei
22 april
23 april
26 april-7 mei
27 mei
10 juni
23-24 juni

Doekoe actie (COOP)
Koningsspelen en vossenjacht
Alle leerlingen vrij om 12:00 uur
Meivakantie
Studiedag, alle leerlingen vrij
Sportdag
Schoolfotograaf

Continurooster en overblijfgelden.
In overleg met het bestuur hebben wij ervoor gekozen om het rooster zoals we dit nu
draaien, door te zetten tot de zomervakantie. Na de zomervakantie gaan wij toch hierop
over. De onderbouw blijft dus na de meivakantie op vrijdagmiddag vrij. Na de
zomervakantie werken wij dan met het 5 gelijkedagenmodel en is iedere dag tot 14:00 uur.
Omdat kinderen geen gebruik meer maken van de tussenschoolse opvang zullen wij de
teveel betaalde overblijfgelden terugstorten. Na de meivakantie brengen wij dit in kaart
en kunt u het openstaande bedrag terug op uw rekening verwachten.
Formatie:
Op dit moment zijn we al bezig met de formatie voor schooljaar 2021-2022. Een aantal
zaken zijn al duidelijk en deze willen we graag met u delen. Juf Gerda gaat aan het eind
van het schooljaar met een welverdiend pensioen. We zijn blij dat we een goede opvolger
gevonden hebben in haar dochter Manon. Zij komt het team vanaf volgend schooljaar
versterken. Verder heeft juf Plonie aangegeven haar taken als IB-er stop te zetten en wil
ze als RT leerkracht in het onderwijs betrokken blijven. Dit zal helaas niet op onze school
zijn, maar op de Jan van Schengenschool. Voor juf Plonie komt juf Tamara Oskam. Zij
komt van de Jozefschool in Vlissingen en zal 3 dagen bij ons op school komen werken. Tot
slot heeft juf Marianne aangegeven, vanaf volgend schooljaar met haar werkzaamheden bij
ons op school te stoppen. Dit vinden we erg jammer maar we respecteren haar besluit in
deze.
Activiteiten:
Vanwege Corona kan de schoolreis dit schooljaar niet doorgaan. We organiseren daarom op
10 juni een schoolfeest. Dit willen we wel nog even geheim houden voor de kinderen, we
presenteren het daarom als sportdag. Meer informatie hierover volgt na de meivakantie.
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Ook het schoolkamp van groep 8 kan helaas niet doorgaan in de vorm die we in gedachten
hadden. Ook hiervoor zullen we een passende oplossing zoeken.
Doekoe-actie:
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten samen
met Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten
ontvang je speciale Doekoe–munten, die je kunt doneren aan onze school. Zo spaar jij mee
voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles of een sportdag om
bewegen nog leuker te maken voor onze leerlingen! Meer weten over #Doekoe? Kijk op:
coop.nl/doekoe.
• Doe je boodschappen bij Coop! Tot en met 23 mei ontvang je bij verschillende
actieproducten gratis Doekoe–munten. Hiermee spaar jij met ons mee voor leuke sport- en
spelmaterialen voor op het schoolplein, onze gymles of sportdag. Geef jouw #Doekoe aan
onze school in de display in de Coop-winkel. Kijk voor meer info op: coop.nl/doeko
Vakantierooster 2021-2022

Het vakantierooster voor 2021-2022 ziet er als volgt uit:
●
●
●
●
●

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

Reminder Verzetten studiedag:
De studiedag van 16 juni wordt verzet naar 27 mei. Alle leerlingen zijn dan vrij op deze
dag. De leerkrachten krijgen deze dag uitleg over een proefproject van IPC. Dit project zal
in de maand juni uitgevoerd worden. IPC staat voor vakoverstijgend, projectmatig
zaakvakkenonderwijs waarbij leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en de
omgeving van de school meer betrokken wordt bij het onderwijs. Mocht deze pilot
succesvol verlopen dan willen we in het nieuwe schooljaar starten met IPC.
Welkom:
Wij heten van harte welkom: Milou Haneveer en Eef Otte. Zij zijn 4 jaar geworden en
mogen nu ook naar de basisschool! Heel plezier bij ons toegewenst Milou en Eef!
Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter in de loop van dit 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
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mij (Ivo Collet). Wilt u in gesprek of een rondleiding dan kan dat altijd en maak ik graag
een afspraak. telnr. 0113649384

Kibeo Algemeen
-

-

-

Onze stagiaire Steven is er deze week voor het laatst. Na de meivakantie gaat
Steven stage lopen op de basisschool. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet en
wensen hem veel plezier op de basisschool!
Na de meivakantie start stagiaire Ramona bij ons. Wij vinden het leuk dat Ramona
weer bij ons op de groep komt stage lopen en we wensen ook haar veel plezier.
Zoals je weet mogen pedagogisch medewerkers bij klachten niet op de groep
werken en laten ze zich zo snel mogelijk testen. Dit heeft als gevolg dat er continu
een aantal medewerkers niet kunnen werken in afwachting van een corona test of
de testuitslag. Tot nu toe lukt het ons, met af en toe hulp van een invalkracht, de
roosters rond te krijgen en opvang te bieden aan alle kinderen. Het kan dus
gebeuren dat je een onbekend gezicht op de groep van je kind ziet.
Karlien is weer begonnen met werken na haar zwangerschapsverlof. Op dit moment
alleen nog met haar vestigingsmanager uren, binnenkort zal ze ook weer op de
groep gaan werken.

Dagopvang
-

-

Wij vieren op vrijdag 23 april met alle kinderen vanaf 2 jaar de koningsspelen. We
starten om 11 uur en om 12 uur mag je weer opgehaald worden (als je al opvang
hebt die dag mag je uiteraard gewoon starten en blijven op je eigen tijd) Kom je
ook? En trek je je oranje feestkleding aan? Wij hebben er zin in!
Het is bijna meivakantie. Komt je kind niet spelen in de vakantie? Meld je kind voor
de dagen die hij of zij niet komt af via de Mijn Kibeo app of geef het aan ons door,
dankjewel!

Bso
-

-

Sinds afgelopen maandag 19 april mag de BSO weer open! Hier zijn we natuurlijk
heel erg blij mee. Zo kan je kind weer samen met vriendjes spelen, leren en plezier
maken. Omdat school op dit moment een continurooster volgt vangen wij de
kinderen vanaf 14:00 uur op. Omdat school na de zomervakantie volledig op het
continurooster over gaat hoor je binnenkort meer informatie over je BSO contract.
Om te vieren dat de BSO weer open mag hebben we deze week heerlijke oranje
tompoucen (om alvast in de Koningsdag stemming te komen!) met elkaar gemaakt.
Het was leuk en lekker!
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-

We wensen jullie allemaal een hele fijne meivakantie toe!
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