Nieuwsbrief oktober 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●

9 november
12 november
13 november
17 november
26 november
4 december

Oudervereniging
Bibliobus
Groep 1 en 2 vrij i.v.m. studiedag
Schoolcommissie en MR
Bibliobus
Sinterklaas

Laatste veranderingen corona beleid:
Deze week hebben we weer aangepaste protocollen gekregen. Naast de algemeen
geldende basisafspraken is afgesproken dat contacten met externen, die niet noodzakelijk
op school hoeven te komen in principe digitaal plaatsvinden. Onder externen worden niet
verstaan: stagiaires, vrijwilligers en BSO medewerkers. Indien de fysieke aanwezigheid
noodzakelijk is, kan een afspraak op school worden gehouden. In dat geval wordt u op
school uitgenodigd. Dit geldt ook voor kennismakingsbezoeken met nieuwe ouders. Bij
bezoek is er een gezondheidscheck (Zie bijlage). Ook is afgesproken dat groepsactiviteiten
en vieringen alleen met personeel en kinderen mogen plaatsvinden. Dit heeft gevolgen
voor het Sinterklaasfeest en de kerstvieringen. Meer daarover leest u in de nieuwsbrief.
Sinterklaas:
De Sint bezoekt dit jaar onze school tijdens schooltijd op vrijdag 4 december. Er zal dit
jaar vanwege corona geen intocht zijn. We houden dan in groep 5 tot en met 8 ook een
surprise ochtend. Op 12 november trekken we hiervoor de lootjes en geven we de kinderen
een bedrag van 5 euro mee, waar ze een cadeautje van mogen kopen voor diegene die ze
getrokken hebben. Alle surprises moeten op woensdag 2 december op school neergezet
worden, zodat ze twee dagen ‘in quarantaine’ staan, voor ze geopend worden.
Kerstmis:
Helaas kunnen we dit jaar ook geen kerstviering en diner organiseren zoals gewoonlijk op
donderdag. In plaats daarvan hebben wij op vrijdagochtend een speciaal programma en
vinden er in de weken voor kerst diverse activiteiten plaats met een bijzondere
verrassing…..
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Reminder Jumbo sparen we staan al op 1041 punten:
Beste ouders / verzorgers,
Sinds woensdag 30 september kunt u bij Jumbo sparen voor onze
school. Bij elke besteding van €10, ontvangt u een spaarpunt. Deze
spaarpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij
willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten
die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en
spelmaterialen/sport- en spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u de spaarpunten
ook direct aan onze school toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app is
beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Met de Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel
makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Tot slot kunt u uw gespaarde punten
ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter
kunnen laten.
We willen u alvast bedanken voor het sparen voor onze school.
De bibliobus:
Sinds deze week zijn de tijden veranderd. De bus staat vanaf nu op donderdag van 13.00
tot 14.00 uur bij de school i.p.v. van 11.00 tot 12.00 uur. In de even weken.

Stagiaire in groep 1/2:
Hallo, mijn naam is Shanon Ravensbergen en ik ben 21 jaar. Ik zit nu in
mijn derde jaar van de PABO, deze opleiding volg ik op de HZ in
Vlissingen. Op maandag en dinsdag loop ik stage in groep 1 & 2 en ik
heb het daar erg naar mijn zin. Naast mijn opleiding werk ik op camping
Scheldeoord in Baarland en elke zaterdag ben ik te vinden in het
dierenasiel. Helaas ben ik hier maar een half jaar, daarna ga ik beginnen
aan mijn minor.
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Naschoolse activiteiten:
Voor de herfstvakantie heeft u een bericht gehad over de start van de naschoolse
activiteiten. Inschrijven kan nog tot maandag 2 november.
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
●

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief van Kibeo van 19 oktober zijn de
maatregelen rondom het halen en brengen aangescherpt ivm het corona virus.
Wij willen je nogmaals vragen of je tijdens het betreden van de vestiging een
mondkapje wilt dragen. We vragen alle externe bezoekers bewust te zijn van de
verantwoordelijkheid die je hierin hebt naar de andere kinderen, ouders en onze
medewerkers.
Verdere informatie hierover is te lezen in de mail van kibeo van 19 oktober 2020.

●

Willen jullie er op letten de overdracht echt kort te houden? Als jullie toch een wat
langere overdracht willen, willen we jullie vragen dit even bij het raam te doen
zodat andere ouders hun kind binnen kunnen brengen.
We hopen op je begrip en medewerking. Dank je wel!

●

Juf Karlien geniet sinds deze week van een welverdiend zwangerschapsverlof.
gedurende haar verlof neemt Natasja Oggel- van den Brink haar taken over.
Hierover krijgt u deze week bericht in de inbox van Flexkids.

Dagopvang
●
●
●

●

We hebben het thema reuzen en kabouters afgesloten. We gaan nu werken aan het
thema Reuzen en Kabouters. Vanaf 14 november werken we over Sinterklaas.
Wist je dat we vaak leuke foto’s plaatsen in de flexkids app? Hebben jullie hem al
gedownload? Wij helpen je graag met inloggen.
Willen jullie ajb zorgen voor een setje reservekleding? er gebeuren hier soms
(plas)ongelukjes en we merken helaas vaak dat de kinderen dan geen kleding mee
hebben.
Ook als je kind al zindelijk is kan er een beker oid omvallen.
Wij nemen afscheid van Lynn en Tess. Veel plezier op school meiden, we zullen
jullie missen!
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●

Sinds kort mogen wij alle kinderen een lunchmaaltijd aanbieden. Ook als je je kind
al om 12 uur haalt. Wil je hier gebruik van maken? Laat dit dan even weten zodat
wij daar rekening mee kunnen houden

BSO
●
●

Wat wordt het al griezelig op de bso… we werken over Halloween, er zijn al mooie
kunstwerken gemaakt.
We moeten helaas melden dat Juf Ena ons gaat verlaten. Ze heeft uren op een
andere locatie aangeboden gekregen, deze uren waren voor Ena fijner om te
combineren. Juf Jolanda zal haar werkzaamheden op de bso overnemen.
We zullen Juf Ena missen!
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Bijlage gezondheidscheck:
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