Nieuwsbrief mei 2021.
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Studiedag:
Vandaag hebben we met het team een studiedag gehad over IPC. De leerkrachten hebben
vandaag samen een project uitgewerkt wat we de komende weken in de klassen verder
gaan uitwerken. 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.
Even voorstellen:
Ik ben Younes Ben Sellam, ik ben 20 jaar en volg de opleiding Management
Assistant op Scalda Middelburg, waarbij ik sinds kort stage volg op de MGR.
Heyligersschool. Ik vind de school heel leuk en gezellig met sportieve
leerlingen, wat goed uitkomt want ik hou ook wel van een potje voetbal!
Er zitten een aantal jonge talenten tussen. Hierna zou ik graag de
opleiding bouwkunde willen doen, om iets binnen architectuur te kunnen
doen later. Nu leer ik vooral om de directeur zijn werk te versoepelen en
hem te helpen in zijn alledaagse taken. Verder zal ik nog deelnemen aan
activiteiten met de leerlingen waar ik heel erg naar uitkijk. Ik vond mijn eerste dag heel
leuk en ik hoop dat ik nog veel meer kan leren (en voetballen natuurlijk)!
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
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022
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Schoolreis en sportdag:
Vandaag hebben we overleg gehad met studenten van het cios over de sportdag. Mede door
een bijdrage van de oudervereniging gaan we hier een leuke, sportieve maar ook leerzame
dag van maken. Verder informatie hierover ontvangt u in de loop van volgende week.
De schoolreis die dit schooljaar niet door kon gaan hebben we in optie gezet aan het begin
van volgend schooljaar. De nieuwe datum is nu 20 september.
Welkom:
Wij heten van harte welkom: Julia Smits. Zij is 4 jaar geworden en gaat sinds 19 mei ook
naar onze basisschool! Heel veel plezier bij ons toegewenst Julia!
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
-

Bij zonnig weer smeren wij de kinderen altijd in met zonnebrandcrème. Mocht je
kind/kinderen last hebben van een zonnebrand allergie, willen jullie dit dan aan
ons doorgeven en zorgen voor eigen zonnebrandcrème? Dankjewel!

Dagopvang
-

-

-

-

Deze week komt Aniek voor het eerst bij ons spelen en ook Esmee start binnenkort
bij ons op de groep. Wat leuk dat jullie bij ons komen spelen Aniek en Esmee. Wij
wensen jullie allebei een hele fijne tijd bij ons!
Veel kinderen maken gebruik van een opvangcontract met eigen luiers als ze bij ons
komen spelen. Het zou voor ons heel handig zijn als dit luiers zijn en géén
luierbroekjes. Bij een gewone luier hoeft namelijk bij het verschonen niet alles uit
om de luier aan te doen. Alvast bedankt!
Volgende week ronden wij het thema ‘Ik en mijn familie af’. Tijdens dit thema
hebben we huisjes van thuis meegenomen met foto’s erop van familieleden en
huisdieren. We hebben besproken wie er allemaal bij ons thuis woont, ons eigen
gezin gekleurd, we hebben zelf ons huisje geknutseld, boekjes gelezen over opa en
oma en een leuk versje geleerd!
Vanaf maandag 7 juni gaan wij werken over een nieuw thema. Het thema ‘Schip
Ahoy!’.
Voor het nieuwe thema zijn wij op zoek naar witte lakens, wie heeft er voor ons
nog iets liggen?
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Bso
-

-

Weten jullie hoe een laptop, radio of een ander apparaat er aan de binnenkant
uitziet? Het lijkt ons heel erg leuk om dit op de BSO eens te gaan onderzoeken.
Hebben jullie nog oude apparaten die wij uit elkaar mogen schroeven?
In de week van 31 mei t/m 4 juni zijn alle BSO-kinderen 1 dag de baas! De droom
van ieder kind. Op 1 juni is het namelijk de Internationale dag van het kind. De
kinderen maken in de weken voor 31 mei een plan wat zij die dag willen doen. Wat
er ook op deze mooie dag gebeurt, het wordt een dag vol speelplezier!
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