Nieuwsbrief juli 2021.
Belangrijke data:
●
●
●

23 juli
Laatste schooldag alle leerlingen om 12.00 uur vrij,
Uitzwaaien groep 8
26 juli -5 september Zomervakantie
6 september
1e schooldag

Afsluiting van het schooljaar:
Nog een paar dagen en dan gaan we genieten van een welverdiende zomervakantie. Het
was wederom een vreemd schooljaar waarin we helaas nog steeds met Corona
geconfronteerd worden. Ik wil iedereen bedanken, omdat we ondanks deze perikelen er
een mooi schooljaar van gemaakt hebben en zoveel mogelijk activiteiten doorgang konden
vinden. We zijn blij dat we het naar huis sturen van de groepen tot een minimum hebben
kunnen beperken. Hier hebben wij met zijn allen aan bijgedragen, om dit voor elkaar te
krijgen. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer een “gewoon” schooljaar tegemoet
zien. Voor nu wens ik u alvast een fijne vakantie toe!

Tot ziens!
Wat een geweldig afscheidsfeest op vrijdag 16 juli! We genieten nog steeds na.
Een prachtige dag vol verrassingen. Graag willen wij iedereen bedanken voor het
organiseren en bedenken van zoveel leuks, voor de mooie cadeautjes, de kaarten,
de mooie woorden, liedjes en teksten. Wij hebben jarenlang met veel plezier op
de Mgr. Heyligersschool gewerkt en hebben daar hele mooie herinneringen aan.
Wij wensen jullie alle goeds voor de toekomst. Dankjewel! We zullen jullie
missen!
Marianne en Gerda
Schooltijden na de vakantie:
Begin volgend schooljaar stappen we definitief over op het continurooster. Voor alle
leerlingen duren de lesdagen van 8:30 uur tot 14:00 uur. Alle leerlingen blijven over. Hier
zijn verder geen kosten meer aan verbonden.
De studiedagen voor volgend schooljaar zijn op de kalender ingepland. Dit kan in het
uiterste geval nog worden aangepast omdat nog niet alle data van cursussen en studies bij
ons bekend zijn.
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Corona na de vakantie:
Op 13 augustus besluit het kabinet over de corona maatregelen na de zomer, nadat het
OMT hierover advies heeft uitgebracht. Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu
gelden van kracht blijven. Als de situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen
maatregelen worden af- of opgeschaald. U wordt kort na de besluitvorming geïnformeerd
over de geldende richtlijnen bij de start van het nieuwe schooljaar, ook als ze hetzelfde
blijven als nu.
IPC en Faqta:
We hebben het proeftraject van IPC afgerond. Zoals u heeft kunnen zien via Parro hebben
de leerlingen veel andere vaardigheden geleerd, zoals het maken van werkstukken,
presenteren met een groep enz. Na de vakantie starten we met een proeftraject van
Faqta. Deze methode werkt grotendeels op dezelfde manier als IPC. We willen deze twee
methodes allebei uitgebreid testen voordat we hier een keuze in maken. We houden u op
de hoogte!
Bezoek onderwijsinspecteur:
In juni hebben we dhr. Moolenaar op bezoek gehad. Hij kwam voor een themaonderzoek
met betrekking tot het thuisonderwijs. Hij was erg te spreken over de stappen die we
hebben gezet na de ervaringen uit de eerste lockdown periode. Met name over het digitaal
verzorgen van de lessen en dat we alle kinderen in beeld hadden was hij erg te spreken.
We kregen hiervoor een groot compliment van de inspecteur.
Borsele beweegt:
In de zomervakantie organiseert Borsele Beweegt een aantal (gratis) sport- en
spelactiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. Bewegen, samen spelen, en
plezier maken met leeftijdgenootjes staan voorop (zie ook de bijlage).
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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
mij (Ivo Collet). Wilt u in gesprek of een rondleiding dan kan dat altijd en maak ik graag
een afspraak. telnr. 0113649384
Vakantielezen
Dit jaar is er geen Vakantiebieb app. Normaal gesproken was deze gratis app er voor de
leerlingen in de zomerperiode. Nu kunnen leerlingen gratis gebruik maken van de online
bibliotheek. Dat kon altijd al, maar nu ook voor leerlingen die geen pasje hebben. In de
klas hebben we een filmpje van biebjuf Medi gekregen met uitleg over de app, nieuws over
de bibliotheek in Goes en meer. Hierbij de link: https://youtu.be/GuCrwQF9aJI (vanaf
5:50 minuten komt de uitleg over het downloaden en gebruiken van de app).
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Kibeo Algemeen
-

-

-

-

-

Alma en Karlien gaan ons helaas per 1 september verlaten. Op dit moment zijn we
druk bezig om 2 fijne nieuwe medewerkers te vinden. Als hier meer over bekend is
worden de ouders van Kibeo hier over geïnformeerd.
Wat is het fijn dat de zon schijnt! Het warme weer geeft aanleiding om met water
te spelen. Willen jullie voor de kinderen zwemluiers, zwemkleding en reserve
kleding meegeven? Alvast bedankt!
De kinderen worden bij ons ingesmeerd met Nivea Protect factor 30. Heb je liever
dat we je kind(eren) insmeren met andere zonnebrand? Wil je deze dan meegeven
als je kind(eren) bij ons komt/komen spelen.
Ook in de zomervakantie hebben wij afwisselend vakantie. We streven er naar dat
er altijd iemand uit het team aanwezig is. Maar het kan voorkomen dat je op de
groep misschien een ander gezicht ziet dan je had verwacht.
Wij wensen alle kinderen een hele fijne zomervakantie! Alle kinderen die naar de
dagopvang en vakantiemix gaan wensen wij heel veel speelplezier!

Dagopvang
-

-

Binnenkort starten wij met het nieuwe thema; Puk gaat kamperen. We pakken onze
koffer in en knutselen onze eigen tent. In de groep staat een echte tent en een
koffer. Niets is leuker dan samen kamperen.
Welkom Lars en Roos! Wat leuk dat jullie bij ons komen spelen en we wensen jullie
veel speelplezier!

Bso
-

Deze week is het alweer de laatste schoolweek. Op de BSO maken we er elke dag
een feestje van! We hebben al Bingo gespeeld, een sponzen estafette gedaan en
een watergevecht gehouden. Wat we nog meer gaan doen is nog een verrassing!
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