Nieuwsbrief maart 2021.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

30 maart
31 maart
31 maart
1 april
2 april
5 april
6-8 april
13 april
20-21 april
22 april
23 april
26 april-7 mei
27 mei

Uitreiking rapporten
Openstelling oudergesprekken
Schriftelijk verkeersexamen groep 7/8
Witte donderdagviering
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
Paasmaandag alle kinderen vrij
Rapportgesprekken
Schoolcommissie en MR vergadering
Afname IEP eindtoets groep 8
Koningsdag
Alle leerlingen vrij om 12:00 uur
Meivakantie
Studiedag, alle leerlingen vrij

Corona:
U zult vast de berichten hebben gehoord over het naar huis sturen van klassen en het
sluiten van scholen door de oplopende besmetting aantallen. Ik ben blij dat dit bij ons op
school nog niet is gebeurd. Het is fijn dat iedereen de regels opvolgt en zijn kind laat
testen bij verkoudheid. Hopelijk kunnen we op deze manier de school gewoon open houden
in ieders belang. Ik wil u bedanken voor uw bijdrage hierin.
Witte donderdag:
Donderdag 1 april is het Witte donderdag. Iedere groep gaat naar de kerk en krijgt daar
een verhaal te horen en een rondleiding. Voor groep 1 t/m 4 wordt het prentenboek ‘Het
Paasverhaal’ voorgelezen. Groep 5 t/m 8 krijgt aan de hand van de veertien staties die in
de kerk te zien zijn het verhaal van de kruisweg te horen.
Tussen de middag eten de kinderen in de klas hun meegebrachte lunch op. De
oudervereniging zorgt voor een lekker voorverpakt broodje en wat te drinken.
Koningsspelen:
Koningsspelen vieren we dit jaar op donderdag 22 april.
De koningsspelen openen we met een openingsdans. ‘s Morgens is er voor alle kinderen een
sportprogramma. Voor de kleuters zal dit tussen 9.00 u en 10.00 u zijn en voor de groepen
3 t/m 8 van 10.00 u tot 12.00 u.
Na de lunch is er een vossenjacht.
Van 12.15 u tot ongeveer 13.30 u zoeken we vossen die in het dorp verstopt zitten (route
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volgt) als prins of prinses en kleine opdrachtjes met de kinderen doen (op afstand) Wie
kan/wil..prins of prinses zijn op donderdag 22 april. Aanmelden graag bij Ivo.
Schoolvoetbal:
Alle schoolvoetbal activiteiten voor dit schooljaar zijn vanwege corona helaas afgelast.
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.
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
Kibeo Algemeen
-

-

-

-

We hebben het thema Eet smakelijk afgesloten en zijn begonnen met het thema
Pasen/Lente. Heeft er iemand paastakken voor ons? Volgende week krijgen de
kinderen een leuk paasmandje mee naar huis.
We gaan verder met onze moestuin en hopen er snel van te kunnen proeven...
Zouden jullie een setje reserve kleren in de tas mee willen nemen? En is er
toevallig iemand die thuis nog kleren heeft liggen voor bij ons op de groep? Wij
zouden daar heel blij mee zijn!
We heten Dave Bek en Liv Rijk welkom!
We wensen Milou en Eef veel plezier op de basisschool!
I.v.m met de babyboom die eraan komt, komen wij een kinderwagen te kort. Heeft
iemand nog een oude thuis staan waar niks meer mee gedaan wordt? Ook hier
zouden wij veel aan hebben!
Wij missen onze BSO kinderen en hopen dat we snel weer open mogen!
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