Belangrijke data:
1 okt.: sportactiviteit door SKW
9 okt.: informatieavond VO voor groep 8
10 okt.: expositie ateliers
12 okt.: leerlingen vrij, studiedag leerkrachten
15 t/m 19 okt.: herfstvakantie

Jaargang 1

Nummer 3

Hierbij willen wij ons voorstellen!
tuinieren en er lekker op uittrekken met de
camper.

Mijn naam is Marita Maas en ik ben
leerkracht van 1/2B. Na het afronden van de
kleuterleidsteropleiding heb ik eerst een paar
jaar in Roosendaal gewerkt. Daarna heb ik
samen met mijn ex-partner een broodjeszaak
gehad in St Willebrord. Toen mijn dochter hier
naar school ging, ben ik weer een beetje
gaan invallen. Van het een kwam het ander
en nu werk ik hier al weer 18 jaar met veel
plezier. Ik ben getrouwd en heb samen met
mijn huidige partner 5 kinderen en twee
kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn lezen,

Mijn naam is Nienke Pertijs en ik ben
leerkracht van groep 1/2C op donderdag en
vrijdag.
Ik ben 22 jaar oud en woon in Etten-Leur. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om met
vriendinnen te winkelen en een hapje te
eten. Daarnaast hou ik van lezen.

Doe mee met de VoorleesExpress!
Wat doet de VoorleesExpress?
Bij de VoorleesExpress worden kinderen met een (dreigende)
taalachterstand wekelijks thuis voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers.
De VoorleesExpress stimuleert samen met ouders de taalontwikkeling van
kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis.
 Voor gezinnen met kinderen van 2-8 jaar.
 De voorlezer komt bij jullie thuis.
 Eén keer per week (20 weken).
 Samen voorlezen en een keertje naar de bibliotheek.
 Kosten: eenmalig 10 euro.
Meer weten of aanmelden?
Bel 0164-237056 of mail naar voorleesexpress@wijzijntraversegroep.nl of vraag het aan de juf of
meester op school. De juf of meester kan u aanmelden.

Handbaltoernooi was een sportief succes!
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben met drie teams meegedaan aan het
handbaltoernooi van Orion. Zij hebben een mooie 4e, 9e en 10e plaats behaald.
Ze hebben in de nieuwe T-shirts meegedaan aan het toernooi. U kunt de foto’s vinden op het
ouderportaal!

Team Heilinde was ook actief op de tennisbaan!!
Als team van basisschool Heilinde hebben we meegespeeld met het bedrijventoernooi in EttenLeur. Dit was bij T.C. Etten deze week op 25 en 27 september. We hebben de beker mee naar huis
genomen. We zijn namelijk 1e geworden!

Voorproefje op de expositie
Op 10 oktober is het dan zo ver! Van 17.30 uur tot 20.30 uur vindt de expositie plaats van alle
kunstwerken die de kinderen gemaakt hebben de afgelopen maand in het atelier. De kinderen
hebben op een creatieve manier hun ideeën verwerkt.
De kinderen van groep 1 t/m 4 worden van 17.30 uur tot 18.45 uur verwacht met hun ouders,
oma’s en opa’s. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een taak deze avond. Zij verzorgen de
rondleidingen. De ouders, oma’s en opa’s van deze kinderen worden om 19.00 uur verwacht. De
uitnodiging komt volgende week!

De kunstwerken in het atelier!

Bewegen op onze school
Op maandag hebben we na schooltijd het aanbod voor groep 6,7 en 8 om te komen
handballen onder begeleiding van meneer Coen van het SKW.
Vanaf 5 oktober komen meneer Aaron en meneer Dylan gymlessen verzorgen voor de groepen 3
en 4. Zij volgen een studie aan het Johan Cruijffcollege.

Herdenkingsdienst Brabants Gesneuvelden in Waalre
Wij willen jullie graag iets vertellen over ons bezoek aan de herdenkingsdienst in Waalre met de
wethouder.
Toen we aankwamen in Waalre stonden er allemaal veteranen. We gingen zitten in de kerk en ze
begonnen met muziek en een filmpje in de witte koepel de muziek was van de film : Saving
Private Ryan. Hierna las Liam een moment van zijn opa voor. Voorbeelden uit zijn verhaal zijn
bijvoorbeeld dat de radio ingeleverd moest worden omdat je niet naar radio oranje mocht
luisteren in de oorlog. Dit stuk ging over de tweede wereldoorlog maar daarna kwam het
volgende onderwerp : voedsel gebrek in Bosnië. Ze stonden bij een grote afval container en ze
probeerden een beetje voedsel te pakken en ik heb het over duizenden mensen vertelde zijn
opa! Na het verhaal kwamen mensen met hele grote vlaggen aanlopen van alle gemeentes en
aan het eind van de herdenkingsdienst kwam het Wilhelmus en het was live op Omroep Brabant
te volgen. We vonden het erg leuk om bij deze herdenkingsdienst aanwezig te zijn samen met de
wethouder Martien de Bruin. Op de terugweg hebben we nog lekker een milkshake gedronken bij
de Mac Donalds
Geschreven door Sven Jacobs en Dani Heijnen

Defensie van het leger op school in groep 8
21 september 2018

Rini Nuijten van defensie was bij ons in de klas. Naast het werk bij Defensie, heeft hij ook een andere baan. Hij
vertelde van alles over het leger. Je had verschillende machten zoals: de Landmacht, de Luchtmacht, de Marine, en
de Koninklijke Marechaussee.
1.Taken van de landmacht
De Koninklijke Landmacht werkt voor, vrede in Nederland en in het buitenland. De landmacht doet dit met getrainde
militairen. Onder de engste en gevaarlijkste omstandigheden vechten ze voor vrede.
2.Taken van de luchtmacht
De Koninklijke Luchtmacht is een groepje militairen dat wereldwijd actief is. De luchtmacht ondersteunt landen waar
oorlog is in de EU. In Nederland zorgen ze voor veiligheid vanuit de lucht. Ze doen het met helikopters.
3.Taken van de marine
In Nederland en in het buitenland helpt de marine op het water bij problemen. Het groepje militairen marines
kunnen zelf met rampen omgaan. Ze kunnen het ook samen met de andere machten. Ze doen het met helikopters.
4.Taken marechaussee
De Koninklijke Marechaussee bewaakt over Nederland. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet. Van Nederland
tot aan de grenzen van Europa. Luchthavens in Nederland en overal ter wereld bewaken ze ook.
We mochten zelf ook spullen uitproberen die Rini Nuijten zelf ook altijd meeneemt. Zoals: een hele grote tas van 40
kilo. Hij had ook een riem met allerlei dingen eraan. Ook had hij een gasmasker.
Geschreven door Robine Buurstede en Finette Buiks Groep 8A

