Nieuwsbrief september 2021.
Belangrijke data:
● 28 september
● 29 september
● 4 oktober-7 oktober
● 6 oktober
● 11 oktober
● 15 oktober
● 25-29 oktober

Vergadering schoolcommissie en MR
Studiedag, alle leerlingen vrij.
Ouder - kind gesprekken
Start Kinderboekenweek
Kinderboekenmarkt “Paard van Troje”.
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Schoolreis:
De groepen 1 en 2 hebben op woensdag 22 september genoten van de schoolreis naar
Berkenhof Tropical Zoo! Ze hebben alle dieren en dino’s bekeken, een slang om hun nek
gehad of geaaid, volop gespeeld met het water en lekker frietjes gegeten. Het was een
echte feestdag!
De groepen 3 t/m 8 zijn op maandag 20 september op schoolreis geweest naar dierentuin
“Blijdorp” in Rotterdam. We hadden prima weer. Er waren veel dieren te zien en natuurlijk
werd er door de kinderen volop gebruik gemaakt van de vele klimtoestellen in de
dierentuin. Met dank aan de oudervereniging voor het heerlijke ijsje.
Kinderboekenweek:
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Worden wat je
wil’. Ook op school besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek. We hebben onder
andere een speciale opening met een bijzondere gast, in de klassen worden diverse
activiteiten rondom lezen en met het thema gedaan, de gouden penselen en griffels
worden uitgereikt en in de groepen 4 t/m 8 wordt uit elke groep een voorleeskampioen
gekozen. Tijdens de Kinderboekenweek zullen de kinderen uit de boven- en middenbouw
voorlezen aan de onderbouw en de peuters. Op maandag 11 oktober staat boekhandel
“Paard van Troje” met een kinderboekenmarkt op school. ( Meer informatie volgt nog! )
Even voorstellen Daniel Bakker:
Wie ben ik? Mijn naam is Daniël. Ik kan ervan genieten om aan
computers te sleutelen, ook speel ik graag een computerspelletje.
Maar er zijn ook andere activiteiten waar ik op zijn tijd van kan
genieten, zoals: Paardrijden, zeilen, naar het terras of de dierentuin.
In het afgelopen jaar heb ik de opleiding onderwijsassistent
afgerond. En heb ik de kans gekregen om vanaf dit schooljaar het
team van de Mgr. Heyligersschool te versterken als
onderwijsassistent. Hier heb ik erg veel zin in en ik hoop een leuke
tijd tegemoet te gaan met leerling en collega.
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Corona:
Als eerste kan ik u vertellen dat wij erg blij zijn met de versoepelingen. Vanaf maandag 27
september mogen ouders van leerlingen van groep 1/2 iedere dag weer mee met hun kind
naar de klas. De hekken gaan om 8:15 uur open. Dit willen we ook doen voor de ouders van
kinderen van groep 3 op maandag en vrijdag. De ouders van de andere groepen zijn
welkom als ze een dringend bericht hebben wat niet via Parro kan worden gedeeld. Wel
vragen we u uiterlijk om 8:25 uur het schoolgebouw te verlaten zodat we stipt om 8:30
uur kunnen beginnen met de lessen.
Verder vindt u de laatste veranderingen hieronder nog op een rijtje:
- Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en
kinderopvang is vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld.
-

-

Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie.
Het kind kan weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven
dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de
besmetting.
Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet
meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind
kunnen dus in principe allemaal naar school.
Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de
privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de
advisering hierover verloopt altijd via de GGD.
Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog
wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.

Naar Bons:
Binnenkort starten we weer met naschoolse activiteiten in samenwerking met Bons.
Bons organiseert datgene wat de kinderen op school of daarbuiten niet zo snel
tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan boetseren, techniekwerkstukjes maken en op
(foto-)excursie gaan in de lokale natuur. De kinderen maken spelenderwijs kennis met:
kunst & cultuur, muziek, sport & spel, natuur & milieu en techniek. U kiest, samen met
uw kind, de activiteiten uit waar hij/zij aan deel wil nemen. Daar schrijft u voor in via
www.naarbons.nl en betaalt u slecht € 1,50 per kind per middag via iDEAL. De
activiteiten sluiten bovendien zoveel mogelijk aan op de schooltijden, zodat u zo min
mogelijk te regelen heeft aan eventuele tussentijdse opvang. In de bijlage treft u een
folder aan van Bons.
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Week van de Opvoeding:
In de week van 4 oktober a.s. vindt de Week van de Opvoeding plaats. GGD Zeeland heeft
een leuk aanbod voor ouders en kind in de vorm van workshops, een theatervoorstelling en
samen lezen bij de Babybieb. In bijgevoegde bijlagen treft u de flyers aan van de Week van
de Opvoeding en van de theatervoorstelling van Theatergroep BINT. Aanmelden voor de
workshops kan via cjg@borsele.nl en kan tot een dag voor de workshops. Dit staat ook
vermeld op de flyer.
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
● Wat fijn iedereen weer te zien na de vakantie!
● In de vakantie zijn juf Alma en Karlien weggegaan bij kibeo en hebben wij twee
nieuwe lieve collega’s; Hanneke en Janet. We hopen op veel leuke momenten
samen!
● Om de nieuwe juffen en alle nieuwe kinderen welkom te heten zijn we begonnen
met het thema welkom Puk. We leren waar al het speelgoed hoort, hoe ons
dagritme is en alle regels en afspraken die wij op de groep hebben.
● Ook welkom aan onze nieuwe stagiaires Maandag is Lise bij ons en op donderdag en
vrijdag komt zoe. We hopen op een fijn leerjaar voor jullie!
● Wij krijgen erg veel aanvragen voor kinderen die willen ruilen of extra willen
komen, wij willen dit graag voor jullie uitrekenen maar dit kost ons erg veel tijd.
We hebben dus afgesproken dat we daar 1x per week een momentje voor plannen
en niet meer elke dag. Dit omdat het ten koste gaan van de tijd die we graag aan
de kinderen geven. Elke woensdag zal er gekeken worden naar de ruil en extra
dagen die in de afgelopen week aangevraagd zijn. Hopende op jullie begrip.
Even een reminder:
-Wij mogen dagen pas 10 werkdagen van te voren toezeggen.
-Beide datums die je wilt ruilen (de van-en naar- datum) moeten binnen 14
kalenderdagen vallen.
●
●

Wat zijn we verwend met de dag van de leidster! Dank jullie wel allemaal erg fijn
om te zien dat er zo aan ons gedacht wordt!
Zoals jullie wel gehoord hebben is er onlangs gestaakt in de kinderopvang. Wij
steunen deze actie volkomen, de werkdruk is erg hoog. Echter zijn wij niet gaan
staken omdat we de kinderen en de ouders graag de vertrouwde opvang willen
bieden. Wij kunnen nog niet beloven hoe dit er de eventuele volgende
stakingsdagen uit gaat zien.
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