Nieuwsbrief november 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●

4 december
10 december
17 december
18 december
21 dec tot 1 jan.
Bijlage veilig verkeer

Sinterklaas op school
bibliobus
Gewone lesdag
Kerstviering op school, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
zie onderaan de nieuwsbrief

Studiedagen schooljaar 2020-2021:
25 februari en 16 juni, op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.
Update covid maatregelen 24 november:
De Po-raad heeft de protocollen voor het basisonderwijs weer aangepast naar aanleiding
van de persconferentie van 17 november. De nieuwste versies zijn te vinden op:

weeropschool.nl
We zijn blij dat er op school nog steeds geen gevallen van Corona zijn vastgesteld. Door
het beleid dat we nu voeren kunnen we dit hopelijk zo houden. Graag willen we u erop
attent maken dat u bij het halen van kinderen onder schooltijd even moet wachten in de
hal. Als u een afspraak met de directie of een leerkracht heeft gemaakt dan is het
natuurlijk een uitzondering.
Sinterklaas:
Wat is het gezellig op school! In de groepen 1 t/m 4 hebben de kinderen Bingo gespeeld
met Sinterklaas en allemaal een prijsje gewonnen, omdat ze allemaal tegelijk “Bingo!”
hadden. Gisteren mochten alle kinderen hun schoen zetten. Maar…. o jee! Vanmorgen
waren ze weg! Iedereen ging zoeken en gelukkig zijn alle schoenen weer teruggevonden.
Maar ook….. een zwarte schoen met witte veters!!!!! De schoen van Sinterklaas???
Op vrijdag 4 december komen Sint en Piet op school en brengen cadeautjes mee. Willen
jullie die dag een tas meegeven om ze in te doen? I.v.m. corona komt Sinterklaas onder
schooltijd. De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken voor de ochtendpauze mee te
nemen. Het wordt vast weer een super leuke ochtend voor alle kinderen!
De surprises in groep 5-8 moeten woensdag 2 december al ingeleverd worden op school,
verpakt in een tas of vuilniszak zodat de kinderen nog niets kunnen zien.
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Leerlingvolgsysteem IEP:
5 november hebben we als team uitleg gekregen over het IEP leerlingvolgsysteem. De IEP is
een vervanger van de Cito toetsen die ieder jaar 2x worden afgenomen. In groep 8 zijn
deze week de eerste IEP toetsen afgenomen. Naast cognitieve vaardigheden toets IEP ook
taakaanpak, interesses van kinderen en sociale vaardigheden. Hierdoor krijgen we een
beter beeld van het totale kind!
Ouderavonden:
Zoals eerder al vermeld zullen de eerste ouderavonden pas plaatsvinden in de eerste week
van maart. Mocht er aanleiding zijn vanwege de resultaten van uw kind, dan zal de
leerkracht u voor de Kerst uitnodigen voor een (digitaal) gesprek om een en ander af te
stemmen. Begin maart zijn de uitslagen van de IEP toetsen (vervanger van de citotoetsen)
bekend. Vandaar dat we terug zijn gegaan naar twee rapport momenten. Ook via Parro
verloopt het contact met ouders laagdrempeliger. Een uitzondering hierop is groep 8. Voor
de Kerst zullen de gesprekken voor voortgezet onderwijs plaatsvinden waar u een voorlopig
advies krijgt te horen.
Jumbo sparen:
We hebben samen 2018 punten gespaard. Van de punten die we ophalen kunnen wij
namelijk extra leer- en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen.
We willen u bedanken voor het sparen voor onze school.
De bibliobus:
De bibliobus rijdt weer volgens schema en komt in de even weken op donderdag naar
Kwadendamme. Tijd: van 13.00 tot 14.00 uur.
Nieuwe leerlingen:
Wij heten van harte welkom: Lynn Otte en Tess Oostdijk. Zij zijn deze maand 4 jaar
geworden en hebben het al goed naar hun zin in groep 1/2. Heel veel plezier toegewenst
bij ons op de basisschool, Lynn en Tess!
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
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Kibeo Algemeen
Voor het project UIT-ME-KAAR willen we graag met de bso kinderen apparaten uit elkaar
halen.
Hebben jullie thuis nog iets (een oude telefoon, televisie, laptop, muziekbox etc)? Wij
zouden dit graag uit elkaar schroeven.
Dagopvang
●
●

●
●
●

We hebben het thema reuzen en kabouters afgesloten, wat was het leuk!
Als afsluiting liepen we het kabouterpad in de tiny forest. een geslaagde ochtend!
Nu zijn we volop bezig met het thema Sinterklaas. we tellen pepernoten, zingen en
lezen in dit thema. we knutselen een baard voor sinterklaas en een pietenmuts.
we hebben een pakjesboot, en verkleden ons als sint en piet.Deze week zetten we
onze schoen en volgende week vieren we met de peuters vanaf 2 jaar sinterklaas,
misschien komt hij wel een cadeautje brengen?!
In de hal hangt een lijstje voor de kerstvakantie, willen jullie aub invullen of je
kind(eren) komen spelen?
Houden jullie er rekening mee dat we 24 en 31 december om 16.30 uur sluiten?!
We vieren op 17 december kerst met de peuters vanaf 2 jaar, hierover krijgen jullie
nog bericht.

BSO
●

●
●
●

Op de bso is het ook al gezellig in de wintersferen. We hebben een inpak en een
werkkamer voor de sint en zijn pieten. ook hebben we met zijn allen een mooie
boot gemaakt.
In de kerstvakantie zijn wij geopend voor de groepen 1 en 2 wil je daar gebruik van
maken? laat dit dan uiterlijk 14 december weten.
Hebben jullie thuis nog apparaten staan die niet meer gebruikt worden? wij zouden
ze graag gebruiken voor ons UIT-ME-KAAR lespakket.
We hebben een ideeënbus. Hebben jullie een idee? schrijf het op, elke week
trekken we een briefje uit deze bus!
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