Nieuwsbrief 22 augustus 2019
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29 augustus
2 september
2 september.
3 september
5 september
5 september
5 september
11 september
12 september
25 september
2 oktober
18 september
19 september
19 september
23-26 september

Schooljudo groep 1 t/m 8
19:00 uur Informatieavond groep 1/2
20:00 uur Informatieavond groep 5/6
19:00 uur Informatieavond groep 3/4
19:00 uur informatieavond groep 7/8
Schooljudo groep 1 t/m 8
Bibliobus
Schoolvoetbal jongens / meisjes groep 7/8
Schooljudo groep 1 t/m 8
Schoolvoetbal jongens / meisjes 5/6
Finales schoolvoetbal groep 5 tot en met 8
Prisma studiedag (alle kinderen vrij)
Schooljudo groep 1 t/m 8
Bibliobus
Oudervertelgesprekken

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het was fijn om te zien dat er ook veel ouders
waren die de school op de eerste dag even binnen liepen. Voor de leerkrachten was het
ook fijn om de eerste maandag op te starten. Zoals u misschien al heeft gezien is er weer
veel werk verzet in de vakantie. In groep 5/6 en groep 7/8 zijn nieuwe Prowiseborden
geplaatst en de lerarenkamer is opnieuw geschilderd. De groepen 6, 7 en 8 werken nu met
de software van Snappet. Binnenkort gaan we het plein schilderen zodat we dit weer
kunnen gebruiken voor bewegend leren.
Informatieavonden 2019:
U bent op onderstaande avonden van harte welkom in de groep van uw kind, waar u uitleg
krijgt over de werkwijze en over de bijzondere activiteiten die in de groep plaatsvinden.
Tevens is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
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Gezonde tussendoortjes:
Wij willen als school graag bijdragen aan een gezonde leefstijl en leefwijze.
Het team waardeert het enorm als u, als ouder daar rekening mee wilt houden. Wij vragen
daarom om uw kind voor in de ochtendpauze gezonde snacks mee naar school wilt geven.
De voorkeur gaat uit naar groente en fruit.
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Veel kinderen nemen zelf al doppers mee, en vullen deze in de pauze met water.
Misschien goed om dit met uw kind te bespreken zodat we als school en ouders bijdragen
aan een gezondere leefstijl en leefwijze.
Juf Suzanne stelt zich aan u voor:
Beste ouders/verzorgers van Mgr. Heyligersschool, Na de zomervakantie ben ik begonnen
op de Mgr. Heyligersschool. Ik ben werkzaam in groep 7-8. Ik ben Suzanne Gresnigt, ik ben
36 jaar en woon in Goes. Naast het lesgeven help ik graag op de school van mijn kinderen,
leer ik gitaarspelen en ben ik actief als vrijwilliger binnen de Pater Damiaanparochie. Na
mijn Pabo opleiding heb ik 14 jaar op scholen in Reimerswaal gewerkt in groep (6-)7-8.
Vorig jaar deed de kans zich voor om binnen scholengroep Prisma te werken, een
scholengroep die ik al een beetje kende omdat mijn kinderen ook op een Prisma-school
zitten. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met leerlingen, ouders en het team.
Even voorstellen Martijn den Blijker:
Ik ben de gymmeester die elke donderdag op school is. Al lang werk ik bij Borsele Beweegt
waar ik alle Borselse scholen ondersteun bij het bewegen op school. De Mgr.Heyligers heeft
mij ingehuurd om op donderdagen de gymles te verzorgen en de leerkrachten te
ondersteunen bij het bewegend leren. Samen met de leerkrachten hoop ik alle kinderen op
een leerzame manier te laten bewegen en buiten bezig te zijn. Ik woon in Zoutelande en
ga graag naar buiten met mijn vrouw en twee zoontjes. Ik ben graag aan het surfen,
hardlopen, mountainbiken en van de natuur aan het genieten.
Even voorstellen Dieudonné Sisi:
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben Dieudonné Sisi en sinds het begin van dit schooljaar ben ik een nieuwe
onderwijsassistent op deze school. Het afgelopen jaar heb ik mijn diploma behaald. Ik ga
nu de opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie volgen op de vrijdag. Dinsdag en
donderdag werk ik op de Mgr Heyligersschool. Mijn hobby is voetbal. Zelf voetbal ik bij VV
de Patrijzen en ook ben ik trainer van een jeugdelftal.
Groetjes meester Dieudonné

Schooljudo:
Vanaf volgende week starten we, net als in het begin van vorig schooljaar, in alle groepen
gedurende 4 weken 1 keer per week met schooljudo. Hieronder ziet u een korte uitleg over
de achterliggende gedachten hiervan. Kinderen Skills for Life meegeven! De eeuwenoude
filosofie van het judo is omgezet in een moderne methodiek. Om judo in te zetten als
middel om te werken aan de fysieke, en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Én
aan de groepsdynamiek van een klas. Zeven belangrijke Schooljudo-waarden staan binnen
een doorlopende leerlijn centraal: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing,
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weerbaarheid, discipline en heel veel plezier. Met echte judomatten en complete
schooljudopakken wordt de gymzaal die periode omgetoverd tot een dojo.
De lessen worden gegeven door Tonny Mulder.
Oproep overblijfouders en opgavelijsten:
We zijn nog op zoek naar overblijfouders die ons willen helpen bij de overblijf. Ook als u af
en toe kunt mag u dit doorgeven aan Petra van de overblijf of meester Ivo. Er staat een
kleine vergoeding tegenover. Willen de ouders die de opgavelijst nog niet hebben
ingeleverd dit alsnog doen. Deze kan afgegeven worden bij Petra of meester Ivo.

Reminder Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter in de loop van volgend 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
○ De eerste schoolweek zit er alweer bijna op, we hopen dat jullie hebben
genoten van de zomervakantie en wensen iedereen een mooi en nieuw
schooljaar toe!
○ In de zomervakantie is Juf Jolanda Leuring weer begonnen met werken.
Welkom terug Jolanda Leuring, wat fijn dat je er weer bent!
○ Maya en Karlien zijn de eerste 2 weken van september afwezig.
○ Karlien is voortaan bereikbaar op het telefoonnummer: 0686864638.
○ Jullie kunnen ons ook een berichtje doen via het ouderportal.
○ Vanaf september komt Ena op woensdag en vrijdag stage bij ons lopen. Ook
zal je Ena af en toe op andere dagen op de groep tegenkomen. We wensen
Ena een hele leuke stageperiode bij ons.
○ Komt je kind een keer niet bij ons spelen, dan bestaat er de mogelijkheid
om vaste dagdelen te ruilen na overleg met ons. Wel zijn hier een aantal
regels aan verbonden:
■ Er mag per maand maximaal 2 keer geruild worden.
■ Dit binnen 15 dagen gebeurt (2 weken voor of 2 weken na) de
betreffende dag.
■ Dit niet eerder dan 10 werkdagen van tevoren wordt doorgegeven.
■ Plaatsing gaat op binnenkomst van inschrijving; vol is vol.
■ Dagdelen met een gelijk aantal uur geruild worden.
■ De mogelijkheid voor het ruilen van dagdelen geldt niet voor
algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen en organisatie
gebonden studiedagen. Wel voor de maximaal twee door de
organisatie (nader) te bepalen extra sluitingsdagen.
Dagopvang
○ Jill is gestart op de dagopvang, Jill we wensen je heel veel speelplezier bij
ons!
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Wij sluiten aan het thema 'de mooiste vis van de zee' van groep 1/2 en gaan
de komende weken over het thema 'diep in de zee' werken. We hebben de
mooiste vis van de zee al geknutseld, we gaan nog eendjes vangen,
octopussen maken en nog veel meer!
Het brengen van je kind(eren) mag (afhankelijk van je overeenkomst) tussen
7:00/7:30 - 9:00 uur, breng je je kindje later? Geen probleem, maar wil je
dit dan even aan ons laten weten? Als je kind niet naar de dagopvang komt,
wil je dit dan uiterlijk om 08:30 uur aan ons doorgeven?
Bij het ophalen vinden wij een goede overdracht belangrijk, wij willen jullie
daarom vragen om op tijd te komen.
Op de BSO heten we Noan en Xavi van harte welkom! We hopen dat jullie
een leuke tijd bij ons zullen hebben en wensen jullie heel veel speelplezier!
Als je kind niet naar de buitenschoolse opvang komt, wil je ons dit dan
uiterlijk om 9:00 uur laten weten?
Juf Jolanda Groen is in de zomervakantie 30 jaar geworden, we hebben dit
dinsdag gevierd met een verrassingsfeestje!

Groep 1/2:
●
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Fijn weer naar school na een lange vakantie! We hebben zin in het nieuwe
schooljaar!
We heten van harte welkom: Noan Janse. Hij is nu ook 4 jaar! Heel veel plezier bij
ons Noan! Binnenkort zijn Xavi, Mila en Evy jarig. Ze zijn deze week al begonnen
met wennen en vinden het nu al fijn in onze klas.
We hebben nieuwe regels bedacht, zodat het voor iedereen een super fijn
schooljaar wordt. Regels helpen daarbij. Ze hangen op de deur.
Volgende week donderdag krijgen ook de kleuters judoles in De Burcht; stoer hoor!
Deze week hebben we gewerkt rond vakantie en weer naar school. Volgende week
starten we met het thema: “De mooiste vis van de zee”.
We zoeken nog een klein opblaasbaar bootje van ongeveer 1 meter lang. Wie kan
ons daaraan helpen? Ook mogen speelgoedvissen, een visspel etc. meegebracht
worden. Fijn als we spullen van thuis mogen lenen….
We gaan voorwerpen verzamelen, die beginnen met de v van vis. Zoeken jullie thuis
mee?
Op maandag 2 september is de jaarlijkse informatieavond voor de ouders van groep
1/2. Wij geven dan uitleg over onze manier van werken en laten zien hoe we met
de verschillen in ontwikkeling omgaan. Alle ouders/verzorgers zijn om 19.00 uur
van harte welkom!
Rectificatie schoolkalender: De studieochtend op vrijdag 6 december is verplaatst
naar vrijdag 29 november. Dus de kinderen van groep 1 en 2 hebben dus geen
school op vrijdag 29 november.

Groep 3/4:
● En ja na een vakantie komt er altijd weer een periode dat er gewerkt moet gaan
worden. Alle kinderen hadden er het afgelopen maandag weer erg veel zin in,
afgaande op de vele glunderende gezichten.
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Wat goed dat alle kinderen afgelopen maandag bij de eerste gymles hun gymkleding
mee hadden genomen. Wat goed zeg.
Na de zomervakantie zijn we in groep 3 begonnen met de vernieuwde versie van
Veilig Leren Lezen; de Kim-versie. De kasten in het lokaal puilen uit van de nieuwe
leesboeken die bij de methode horen.
Elke leerling uit groep 3 heeft een serie leesboekjes en de letterdoos van de oude
methode meegekregen naar huis. Dit materiaal mag thuis blijven; we hopen als
meester en juf natuurlijk dat de kinderen er thuis mee aan de slag gaan.
Ook beginnen onze kinderen volgende week aan de judolessen.

Groep 5/6:
● We hebben een goede en fijne start van het schooljaar gemaakt. We hebben deze
week veel spelletjes en opdrachten gedaan om elkaar nog beter te leren kennen.
Ook hebben de kinderen regels en afspraken bedacht voor het schoolplein en de
klas.
● Deze week heeft groep 6 kennisgemaakt met de software van Snappet. Komende
week gaan we starten met het maken van lessen op de chromebook. Natuurlijk
zullen we deze lessen afwisselen met een schriftelijke verwerking in de
werkboeken. Schrijven blijft zeker erg belangrijk!
● We zijn ook begonnen met het herhalen van de tafels en klokken. Zo deden we een
tafel estafette op het schoolplein en hebben we in de klas tafeljoggen en
tafelflitsen gedaan. Ook klokkijken hebben we herhaald.
● Vanaf volgende week krijgen de kinderen judoles in de Burcht. Dit zal op donderdag
plaatsvinden tijdens de gymtijd.
● Rectificatie schoolkalender: Op maandag 2 september om 20.00 uur staat de
informatieavond gepland.(dus niet op woensdag 4 september!)We zullen dan
informatie geven over bijzondere activiteiten die het komende jaar plaats zullen
vinden in onze groep.
● Op woensdagmiddag 25 september staat het schoolvoetbaltoernooi gepland. Dit is
net zoals andere jaren weer op het voetbalveld in Heinkenszand. Tijden en andere
informatie volgen zodra deze bekend zijn. We zijn op zoek naar ouders die kunnen
rijden en een ouder/opa/oma die de jongens en meisjes wilt coachen. Graag zsm
opgeven bij de juffen.
● Op donderdagmorgen 10 oktober zullen we met de groep het Historisch Museum de
Bevelanden bezoeken voor het programma: de school van vroeger. Het programma
duurt van 9-11.30uur. Hiervoor zoeken we ouders die willen rijden en een ouder die
samen met de juf de groep wilt begeleiden. Als u wilt rijden(en niet wilt
begeleiden)hoeft u niet perse in het museum te blijven. Even de stad in of een
boodschap doen kan natuurlijk ook. Graag opgeven bij de juffen.
● We hebben een professionele gymleraar op donderdag, meester Martijn. Hij
verzorgt ook de ‘bewegend leren’ lessen, korte buitenspeel lessen die gaan over
rekenen en taal. Tijdens de informatieavond hoort u hier natuurlijk meer over.
Groep 7/8:
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Een nieuw schooljaar, en ook een nieuwe juf in groep 7/8 ! Ik heb op een positieve
manier met de kinderen kennisgemaakt, een goed begin van het nieuwe schooljaar!
Juf Suzanne
We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Deze week maken we vooral opnieuw
kennis met elkaar middels korte spelletjes en opdrachten. Zoals altijd hebben we
klassen- plein- en omgangsregels met elkaar opgesteld. De kinderen hebben een
contract ondertekend waarmee ze beloven zich aan de omgangsregels te zullen
houden. Vrijdag presenteren we de schoolpleinregels aan de school met een
zelfbedachte rap en yell.
Langzamerhand leren de kinderen hoe het werkt in groep 7-8. Op donderdag
hebben de kinderen geleerd over de spreek- en boekenbeurt, op vrijdag hoe ze met
de agenda om moeten gaan. De tablets zijn niet helemaal nieuw maar wel dat we
nu ook taal en spelling instructie via de tablet krijgen. Verwerking daarnaast ook
weer gewoon ‘ouderwets’ in het schrift voor de noodzakelijke afwisseling.
We hebben een professionele gymleraar op donderdag, meester Martijn. Hij
verzorgt ook de ‘bewegend leren’ lessen, korte buitenspeel lessen die gaan over
rekenen en taal. Tijdens de informatieavond hoort u hier natuurlijk meer over.
Op woensdag 11 september is het schoolvoetbal voor groep 7/8 zowel voor de
jongens als voor de meisjes. Een aantal kinderen heeft zich hiervoor al opgegeven.
We hebben helaas nog geen 8 -tal bij elkaar. I.v.m. het continurooster op veel
scholen is het mogelijk dat men pas rond 14.00u of zelfs later start en dus ook
langer doorspeelt. Zijn er ouders die willen rijden en/of coachen? Dit kunt u bij ons
opgeven.
Op dinsdag 17 september bezoeken we met groep 7/8 een voorstelling van Film by
the sea in Podium ‘t Beest in Goes. We moeten hier om 9.30 uur en de voorstelling
duurt tot ongeveer 11.15 uur. Verdere informatie volgt nog.
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