Nieuwsbrief oktober 2021.
Belangrijke data:
● Dinsdag 2 november:
Studiemiddag, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Schooldisco
● Vrijdag 5 november:
Voorlichting voortgezet onderwijs, groep 8
● Maandag 8 november:
Onderzoeken jeugdverpleegkundige, groep 7
● Maandagochtend 15 november:
Onderzoeken jeugdverpleegkundige, groep 7
● Dinsdag 16 november:
Online voorlichting voortgezet onderwijs scholen
Voorstelling Mad Science groep 3 t/m 8
● Woensdag 17 november:
Online voorlichting voortgezet onderwijs scholen
Vergadering schoolcommissie en MR
● Dinsdag 23 november:
Sinterklaas op school
● Vrijdag 3 december:
De eerste periode van het schooljaar zit er weeral bijna op. Gelukkig is deze periode goed
verlopen en zijn we weer zo ver mogelijk teruggekeerd naar “normaal”. Op dit moment
verloopt het naar school komen erg fijn. De ouders van groep 1/2 brengen hun kind weer in de
klas en op maandag en vrijdag mogen de ouders van de leerlingen van groep 3 hun kind ook in
de klas brengen tot de kerstvakantie. We willen natuurlijk voorkomen dat de andere ouders
zich niet welkom voelen om op school te komen. Door via Parro een afspraak te maken bent u
natuurlijk gewoon welkom op school.
Kinderboekenweek:
Woensdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober was het
kinderboekenweek. Na een speciale opening door de burgemeester
hebben alle groepen allerlei (lees)activiteiten binnen het thema
‘Worden wat je wil’ gedaan. Iedereen heeft weer nieuwe dingen
geleerd en er zijn veel leeskilometers gemaakt. Ter afsluiting zijn de
voorleeskampioenen van de groepen 4 t/m 8 bekend gemaakt en zijn
de gouden penselen en griffels uitgereikt. De prachtige tekeningen van
de gouden penselen zijn ingelijst en heel het jaar te bewonderen in de
hal van de school.
Bons:
De afgelopen periode zijn de naschoolse activiteiten in samenwerking met Bons van start
gegaan. Een groepje leerlingen heeft gedanst bij ‘Licht uit, spot aan’. Een andere groep
leerlingen heeft gitaarlessen gevolgd.
De komende periode worden onderstaande activiteiten aangeboden.
- De kinderen van groep 1/2 kunnen op 11, 18 en 25 november meedoen met de activiteit
‘wordt een echte indiaan’.
- De kinderen van groep 3, 4 en 5 kunnen op 8, 15 en 22 november meedoen met de
activiteit ‘Zelfportretten’.
- De kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen op 10, 17 en 24 november meedoen met de
activiteit ‘Music playground sessions’.
De kosten zijn €4,50 (voor 3 keer) en het duurt van 14.15 uur tot 15.15 uur. Meer informatie is
te vinden op www.naarbons.nl

Schooldisco:
Vrijdag 5 oktober wordt er weer een schooldisco georganiseerd door de Oudervereniging. Alle
leerlingen zijn vanaf 18.30 uur van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden in de bijlage
van deze nieuwsbrief.
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.
Welkom op school!
Wij heten van harte welkom: Beau van Beek! Zij werd op 8 oktober 4 jaar. Wij wensen
jou heel veel plezier toe bij ons op de basisschool, Beau!
Kibeo Algemeen
● Welkom Laura, Laura is onze nieuwe stagiaire die op dinsdag donderdag en vrijdag stage
bij ons komt lopen. we hopen dat je een fijne stage tijd hebt Laura!
● Lieve Emma is bij ons geweest om te wennen, zij start binnenkort, gezellig hoor!
● We werken nog over beroepen nav de kinderboeken week. De eerste 2 weken werkten
we over de hulpdiensten. de brandweer en de politie kwamen langs, Dat was echt gaaf.
ze vertelden van alles over hun beroep en lieten de auto’s zien. ook mochten de sirenes
aan! Het was erg leuk dit samen met de kleuters te doen!
● Deze 2 weken werken we over thema bouw en daarna 2 weken over thema bakker, ook
deze weken beloven weer erg leuk te worden.
● Heeft je kind een zelfstandigheidscontract bij ons? Hierin is wat gewijzigd. Als je je kind
komt halen zullen we dit bespreken. Mag je kind zelfstandig naar huis dan zullen we je
eerdaags bellen om te overleggen.
● Wat zijn we blij dat de corona maatregelen weer even wat minder streng zijn, We vinden
het dan ook fijn als je je kind weer binnen op de groep brengt en haalt, zeker nu het
buiten kouder en natter wordt scheelt het dat ouders en kinderen niet zo lang buiten
hoeven te wachten om door het halletje naar binnen te komen. Binnen kun je redelijk
afstand houden indien gewenst. We hopen dat deze regels lang zo soepel blijven…..
● Omdat alle ouders dan weer binnenkomen en het buiten zo nat is willen we je vragen de
blauwe schoenhoesjes weer om te doen, ook bij de meegekomen broertjes en zusjes, je
mag natuurlijk ook je schoenen uit doen!
● De ouders van de bso willen we vragen om via de schoolingang je kind binnen in het
bso lokaal op te halen, zo creëren wij meer rust voor de kleinere kinderen op het kdv,
alvast bedankt!
● Willen jullie bij de kinderen op het kdv slofjes of dikke antislip sokken meegeven?
● Heeft iemand thuis nog een kinderfietsje 12 inch staan waar die niks meer mee doet? Evt
met zijwieltjes? Gooi m niet weg, maar denk aan ons aub?!!
● Ook zoeken wij nog een buggy, een die makkelijk en klein ingeklapt kan worden, zo
kunnen de kleinsten ook mee naar buiten en zijn ze wat hoger van de grond...
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