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EVEN VOORSTELLEN!
dochters. De oudste is 10 jaar en de jongste 7
jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Sint Willebrord. En
daarom draag ik een warm hart toe aan dit dorp.
Ik heb zelf op de Maria Goretti gezeten en het is
voor mij daarom heel speciaal dat ik er nu 15 jaar
werk. In deze jaren heb ik in bijna alle groepen
lesgegeven en heb ook een tijdje 1 op 1
begeleiding gegeven. Nu sta ik voor het tweede
jaar in groep 1-2. Creatief bezig zijn met de
kinderen vind ik het fijnste wat er is. Ik ben een
echte knutselljuf. Mijn hobby’s zijn schilderen,
foto’s maken en heerlijk genieten van mijn familie.

Ik ben Sanne van Oers, juf van groep 1/2D, 28 jaar
oud en inmiddels 5 jaar gelukkig getrouwd.
Samen hebben we 2 kinderen. Een dochter van 3
en een zoon van 8 maanden oud.
Sinds het jaar 2011 werk ik met veel plezier in het
basisonderwijs en geniet iedere werkdag van de
spontaniteit, creativiteit en eerlijkheid van de
kinderen. Ik hoop dit werk nog vele jaren te
mogen blijven uitoefenen. In mijn vrije tijd ga ik
graag zwemmen, met ons gezin op pad of lees ik
graag een boek.
Ik ben dit schooljaar werkzaam op donderdag en
vrijdag.
Mijn naam is Nikita Boeren. Ik ben leerkracht van
groep 1-2 C op maandag, dinsdag en woensdag.
Ik ben 32 jaar en heb twee kinderen in de leeftijd
van 5 en 1 ½ jaar. Dit is het 8e jaar dat ik voor de
klas sta en ik heb inmiddels wel alle groepen
gezien, maar mijn hart ligt echt bij het jonge kind.
Verder ben ik graag met mijn meiden bezig en
vind ik het heerlijk om naar het bos te gaan of om
creatief bezig te zijn.

Hallo ik ben Judith Mensen, juf van groep
1/2D en ben 39 jaar oud. Ik ben 10 jaar
getrouwd en woon in België. Ik heb 2 prachtige

INLOOP VOOR DE GROEPEN 4 T/M 8
Na de herfstvakantie mogen de kinderen van de middenbouw en de bovenbouw meteen doorlopen naar
hun eigen juf/meester in hun groep om 10 voor half 9 en 5 over 1. De leerkracht ontvangt de kinderen bij de
deur. De kinderen kunnen vervolgens rustig opstarten en een praatje maken met de leerkracht.

KLEDING INZAMELEN OP 23 OKTOBER!
Beste ouders, verzorgers en leerkrachten,
De herfst staat weer voor de deur. Het is bijna tijd om de klerenkast te voorzien van nieuwe, leuke
winterkleding. Dit jaar willen wij weer een kledinginzamelingsactie houden voor de arme mensen in OostEuropa.
Kleding die u afdankt, daar kunnen wij andere mensen heel erg blij mee maken. Hierbij moet u denken aan
kleding, schoenen, riemen en sokken. Geen bedtextiel!
Op 23 oktober staat er op de grote parkeerplaats een auto met aanhangwagen en daar kunt u de
kledingzakken afgeven samen met uw kind of alleen.
Helpt u mee om een grote stapel kleding te verzamelen? Vraag ook of opa en oma, ooms en tantes nog
wat kleding kunnen missen. De school krijgt geld per kg ingezamelde kleding. Met de opbrengst van de
kledinginzamelingsactie kan de oudervereniging weer leuke dingen doen voor uw kind. Gooi uw kleding
dus niet weg of gooi het niet in de kledingbakken elders in het dorp, maar bewaar de oude kleding nog
even voor de kledinginzamelingsactie. Bij voorbaat allemaal dank.
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging

VRIJWILLGERS GEZOCHT VOOR HET OVERBLIJVEN OP ONZE SCHOOL!

DE KINDERTOP
Op woensdag 24 oktober gaan 18 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van onze school met juf Ans op de fiets
naar het gemeentehuis. Zij zullen de hele ochtend onze school vertegenwoordigen bij de Kindertop. Met
kinderen van andere basisscholen en het Munnikenheidecollege uit onze gemeente gaan zij onder
begeleiding van Ton Vaessen werken aan ideeën voor een leefbare, duurzame en plezierige samenleving
voor de toekomst. De kinderen worden gemixt in groepen en leren zo andere kinderen kennen en
samenwerken om te komen tot goede ideeën.
De beste ideeën worden gepresenteerd bij de Burgertop. Door een democratische besluitvorming zal het
beste idee uitgewerkt worden en zal geprobeerd worden dit met verschillende partners uit het bedrijfsleven
te realiseren.

NIEUWS VAN HET ARBORETUM
Herfstkindermiddag 2018.
Op woensdag 17 oktober 2018 is de herfstkindermiddag in het Arboretum Oudenbosch.
Het thema van 2018 is “ Plant-en-Eter “.
Er is weer van alles te zien, ruiken, voelen en doen. Marshmallows warm maken bij een vuurkorf of een mooi
herfststukje maken. Vreemde geluiden ontdekken in het donker en werken met een katapult.
Op ontdekkingstocht door de natuur en proeven, zoeken, luisteren, kijken, rennen en genieten. Er wordt
weer voorgelezen en je kunt leren over afvalstoffenscheiding.
De meeste opdrachten worden begeleid door onze vrijwilligers. De wat oudere basisschoolkinderen kunnen
alleen rondlopen, maar jonge kinderen hebben begeleiding nodig van een volwassene.
De kinderen kunnen starten tussen 13.30 en 15.00 uur. Vanaf 16.00 uur kunnen kinderen afmaken waar ze
mee bezig zijn, en om 16.30 uur wordt de middag afgesloten. Deelname is 2,50 euro per kind. Volwassenen
betalen 2.50 euro. Volwassenen met jaarkaart hebben gratis toegang, hun deelnemende kinderen betalen
2,50 euro.
Als het erg slecht weer is, passen we de opdrachten zoveel mogelijk aan. We adviseren om praktische
kleding aan te doen. Het is handig om een (plastic) tas mee te brengen voor alle spulletjes die je mee naar
huis gaat nemen. We zijn benieuwd of we je mogen ontmoeten op deze middag.

GENOTEN VAN DE EXPOSITIE
We hebben genoten van de tentoonstelling op 10 oktober. Veel ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s
hebben een kijkje genomen bij de kunstwerken die de kinderen gemaakt hebben. De kunstwerken zijn
gemaakt in het thema van “Samen veranderen” met veel aandacht voor vriendschap, kennismaken en
samenwerken. De werkstukken zijn door de kinderen zelf bedacht en uitgevoerd onder begeleiding van
Anneke Wijn en haar team, veel hulpouders en juffrouw Corrie. Voor de avond zelf is de OV actief geweest
bij aankleding van de ingangen. Ook de vrijwilligers van de EHBO waren stand-by voor ons!
Samen kijken we terug op een zeer geslaagde start van bs Heilinde!
Iedereen bedankt voor de enthousiaste belangstelling op deze avond!

Een hele fijne herfstvakantie en we zien jullie graag weer
op maandag 22 oktober!

