Nieuwsbrief september 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●

30 september
12-15 oktober
19-23 oktober
13 november

Start Kinderboekenweek
Ouder- kindgesprekken
Herfstvakantie
Groep 1 en 2 vrij i.v.m. studiedag

Laatste veranderingen corona beleid:
Zoals u vast al in de media heeft gehoord zijn alle kinderen op school welkom ook als ze
verkouden zijn zonder koorts. Mochten wij een nieuw protocol ontvangen dan zullen wij de
belangrijkste zaken hiervan met u delen.
Nationale buitenlesdag 22 september:
Dinsdag was het nationale buitenlesdag. Voor ons was dit een dag met een feestelijk
tintje. Wethouder Marga van de Plasse-Nagelkerke kwam onze groene speeltuin officieel
openen. De kinderen krijgen nog bloembollen die we later in het jaar gaan planten zodat
het er in het voorjaar nog fleuriger uit zal zien.
PZC buitenlesplaats
IVN promotiefilm
De kinderboekenweek:
●

●

●
●

Van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober is de jaarlijkse
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “En Toen”. We gaan terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar
wordt. Je kunt boeken lezen over de prehistorie, de Egyptenaren, de Grieken, de
Romeinen, de ridders, Napoleon en Anne Frank. Je hebt echt geen tijdmachine
nodig om andere tijden te ontdekken. Je kunt het verleden verkennen door het
lezen van boeken!
Vorige week hebben alle kinderen een “Tijdcapsule” gekregen, waar ze iets over
zichzelf anno nu kunnen schrijven en tekenen. Het is de bedoeling dat alle
“Tijdcapsules” gebundeld gaan worden en op woensdag 30 september ergens in
onze school begraven zullen worden. Over 100 jaar kunnen de kinderen die dan op
onze school zitten, over ons iets te weten komen. En dan maar hopen dat we bij
dat graafwerk geen onverwachte dingen zullen gaan vinden uit het verleden……….JE
WEET MAAR NOOIT!
In de Kinderboekenweek staan nog meerdere activiteiten gepland:
Op woensdag 7 oktober is er het groepsdoorbrekend voorlezen. De kinderen van
groep 5 t/m 8 lezen voor aan de kinderen van de peuterspeelzaal en de groepen 1
t/m 4. De kinderen mogen die ochtend een kussen meenemen.
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●

●

Op woensdag 7 oktober worden de winnaars van de beste verhalen (gouden griffel)
en de mooiste tekeningen ( gouden penseel) van groep 1 t/m 8 bekend gemaakt.
Ook de voorleeskampioenen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen een leuk aandenken.
De voorleeskampioen van groep 8 mag op de genoemde woensdag een stukje
voorlezen in de hal.

●
Andere jaren stond er van boekhandel “Paard van Troje” uit Goes een boekenkraam
in onze hal. Dit is nu, vanwege Corona, niet mogelijk. Ouders, maar ook de
medewerkers van de boekhandel, mogen de school niet binnengaan. Toch willen we
graag een traditie voortzetten, daarom bieden wij een alternatief. Hierbij ontvang
jullie als ouders de komende week het “Kinderboekenpodium”, een mooi overzicht
van alle actuele boeken. Bij het “Kinderboekenpodium” zit een begeleidende brief
van de boekhandel. Jullie kunnen op dezelfde manier bestellen als anders, de
boekhandel zorgt ervoor dat het boek op school wordt afgeleverd, ingepakt en met
het boekenweekgeschenk.
Je ontvangt de factuur per mail via het adres waarop je de bestelling doet. Geen
gedoe met geld verder dus. De boeken worden afgeleverd op woensdag 7 oktober
2020. Een gedeelte van de opbrengst is voor de klassenbibliotheken van de diverse
groepen.
Voorstellen juf Laura:
Ik ben Laura Donkers en ik ben 22 jaar. Momenteel woon ik in
‘s-Gravenpolder en ik hou van reizen. Vooral Griekenland vind ik altijd
erg mooi! Op de maandag, dinsdag en woensdag werk ik in groep 3/4. Dit
jaar is mijn eerste jaar op de MGR Heyligersschool en tevens mijn eerste
jaar als startende leerkracht. Tot nu toe bevalt het heel goed en heb ik
het erg naar mijn zin!
Voorstellen stagiaires:
Juf Frederique:
Hallo, mijn naam is Fréderique Buijs. Ik ben 22 jaar oud en ik volg
de opleiding tot social worker. Als onderdeel van mijn studie loop
ik stage als schoolmaatschappelijk werker.
Als schoolmaatschappelijk werker zal ik een link zijn tussen
leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarnaast zal ik activiteiten
organiseren voor leerlingen om zichzelf beter te ontwikkelen. Ik zal oplossingsgericht
werken en kijken wat er het best bij de leerling past.
Juf Ramona:
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Hallo allemaal! Ik ben Ramona Traas en ik ben 17 jaar. Ik doe de opleiding kindprofessional
op het Scalda in Goes. Ik zit nu in mijn tweede jaar. Ik kom stage lopen in groep 5/6. Ik
vind het superleuk om met kinderen te werken en heb er veel zin in.
Meester Steven:
Goedendag, mijn naam is Steven Ritsema, ik ben 16 jaar oud en ik kom stagelopen op Mgr.
Heyligersschool. Ik zal in de ochtend aanwezig zijn op donderdagen en alle vrijdagen ben
ik aanwezig in de middag. Ik doe zelf de opleiding kind professional op Scalda Goes, ik heb
voor deze opleiding gekozen omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken. Mijn
hobby’s zijn paardrijden, duiken en judo.
Open podium:
Op vrijdag 16 oktober mogen kinderen, die dat willen, optreden
voor de hele school. Dus wil je kind een lied zingen, een dansje
doen (samen of alleen)? Bespeelt het een instrument, kan het een
moeilijk kunstje? Of iets anders… Dit is dè kans om het aan anderen
te laten zien! Opgeven kan bij de groepsleerkrachten. Succes met
oefenen. We zijn benieuwd…..

Jumbo sparen:
Beste ouders / verzorgers,
Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan 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.
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Naschoolse activiteiten:
Na de herfstvakantie starten we weer met de naschoolse activiteiten. Vorig schooljaar
kwam er een abrupt einde aan vanwege Corona. Na de herfstvakantie pakken we het weer
op. Binnenkort ontvangt u bericht over de activiteiten en hoe u kunt inschrijven.
Nieuwe leerlingen:
In groep 1 en 2 heten wij van harte welkom: Amélie Berrier, Jolie de Koster en Siem Bek.
In groep 8 Isabeau Berrier. Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe bij ons op de
Mgr. Heyligersschool, veel succes en plezier toegewenst Isabeau, Amélie, Jolie en Siem!
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
●

●
●

Vorige week donderdag 17 september was het de dag van de leidster. Wat zijn wij
verwend op deze feestelijke dag! Bedankt allemaal voor deze leuke dag en de
cadeautjes.
Ook dit schooljaar mogen wij weer nieuwe stagiaires verwelkomen. Welkom
Ramona en Steven! We hopen dat jullie allebei een leuke en leerzame tijd hebben.
Deze week is de nationale sportweek. Elke ochtend beginnen wij sportief met
ochtendgymnastiek en elke dag doen wij een extra beweegactiviteit. Wij hebben al
gedanst, een beweeg parcour uitgezet, beweeg liedjes gezongen en op een
trampoline gesprongen.

Dagopvang
●

●

Op de dagopvang werken wij op dit moment aan het Puk
thema ‘Knuffels’. We hebben aan spullen gevoeld welke
hard zijn en welke zacht en daarna gesorteerd, iedereen
heeft zijn eigen knuffel meegenomen en mocht hierover
vertellen, we hebben Puk in bed gelegd en puzzels van
beren gemaakt. Ook hebben we onze eigen knuffel
gemaakt, wat zijn ze mooi geworden!
De kinderboekenweek start op 30 september tot 11
oktober en staat in het teken van ‘En toen?’ waarbij kinderen de geschiedenis in
duiken. Op de dagopvang sluiten wij bij dit thema aan en starten we binnenkort
met het thema ‘ridders en kastelen’.
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●

Bij ons op de groep is Bruno deze week gestart, welkom Bruno en wij wensen je
heel veel speelplezier!

BSO
●

●

●
●

Jullie zijn haar vast al tegengekomen, sinds augustus werkt juf Ena bij ons op de
vso en bso! Na haar leuke stage vorig jaar vinden wij het erg leuk dat ze nu bij ons
is komen werken op maandag, dinsdag & donderdag!
De afgelopen weken hebben wij op de BSO over het thema ‘wij reizen door de
wereld’ gewerkt. Donderdag 1 oktober willen wij dit thema op een feestelijke
manier met elkaar afsluiten. Wij maken er een leuke middag van met hapjes,
drankjes en spelletjes uit andere landen. De kinderen die deze middag normaal niet
naar de BSO komen zijn ook van harte welkom van 15:00 - 16:30 uur. Graag even
aanmelden als je naar het feestje wilt komen via sportweg@kibeo,nl of bij 1 van de
juffen.
Vanaf maandag 5 oktober gaan wij werken aan het thema Herfst en aansluitend
Halloween.
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober is het herfstvakantie. Zit je in groep 1/2 en wil
je op onze locatie komen spelen in de vakantie? In de gang van de dagopvang hangt
een lijstje waarop je jezelf kunt aanmelden. Zit je in groep 3 t/m 8? Dan ben je van
harte welkom om te komen spelen op een Vakantiemix locatie! Zie de site:
https://www.kibeo.nl/inschrijven/inschrijven-voor-de-vakantiemix/ voor meer
informatie.
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