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EVEN VOORSTELLEN!
Mijn naam is Rachelle van Driesum. Ik ben
leerkracht van groep 1-2E van maandag t/m
vrijdag.
Ik ben 30 jaar oud en woon samen met mijn
vriend in Roosendaal.
Dit is het 5e jaar dat ik voor de klas sta. Ik ben
begonnen in groep 8, vervolgens groep 5 en
nu al weer voor het 4e jaar in groep 1-2.
In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, met
mijn vriend op pad of gezellig met mijn
vriendinnen iets leuks doen.

Hallo, mijn naam is Joost van der Sanden. Ik
ben 26 jaar en ik woon in Noordhoek. In mijn
vrije tijd kook ik graag, ga ik leuke dingen
doen met vrienden of gewoon een dagje
lekker niks doen. Dit is mijn eerste jaar op
basisschool Heilinde. Ik sta dit jaar de hele
week voor groep 1/2F. Ik kijk uit naar een fijn
en goed schooljaar met de kinderen én met
de ouders.

NIEUWE LEDEN VOOR ONZE OUDERVERENIGING
De oudervereniging van bs Heilinde wordt versterkt met 4 nieuwe leden. Dat zijn Cindy
Akkermans, Evelien Schouwenaars, Mary Graumans en Yvonne Schouw. Wij vinden het
ontzettend fijn dat zij mee komen helpen om activiteiten te organiseren en ondersteunen voor
onze kinderen.

ACTIES VAN DE OUDERVERENIGING
De opbrengst van de kledingactie is 361 euro. Deze opbrengst is voor onze kinderen van bs
Heilinde. In totaal hadden wij 1200 kg kleding ingezameld. In het voorjaar gaan we proberen om
dit te verbeteren.

De afgelopen week hebben de kinderen van onze school zich ingespannen voor de verkoop van
de chocolade-actie. De opbrengst van deze actie willen we gebruiken om het schoolplein bij de
onder- en middenbouw op te pimpen. Speeltoestellen en duurzame materialen kosten veel geld.

JONGEREN IN BEWEGING (JIB)
Donderdag 27 september zijn de groepen 7 en 8 gestart met de naschoolse trainingen van
JiB(Jongeren in Beweging). Dit blok staat golf en basketbal centraal. Mocht je nog graag willen
aansluiten, kom gerust op donderdag na schooltijd langs in de gymzaal en doe mee! Het kost
niets en het is geheel vrijblijvend.
Mocht je nog vragen hebben, kom gerust even langs bij Juf Anne(groep 7A). Tot snel!

CARNAVAL 2019 HEIKNEUTERSLAND
Het nieuwe carnavalseizoen 2019 staat weer voor de deur. Op 11-11 vertrekt ook dit jaar weer
een mooie lampionnenoptocht vanaf “Gemeenschapshuis de Lanteern” om 18.30 uur.
Alle kinderen hebben via ons op school een bouwplaat gekregen die ze hebben kunnen
inkleuren en bewerken met daarop onze “Heikneuter”. Op dinsdag 6 november worden de
“Heikneuters” door een gezamenlijke jury beoordeeld.
Als er ook interesse is voor het bijbehorende stokje met verlichting, wordt dit via de school aan
jullie aangeboden voor een kleine bijdrage.
De optocht zal ook dit jaar weer muzikaal begeleid worden door Fanfare “de Eendracht”. Na
deze optocht worden alle kinderen vergezeld door Dicky de Prinsenbeer, die iedereen
meeneemt naar de grote zaal van “de Lanteern” om aldaar de Prins te onthalen op een
magische wijze. Hier vindt dan ook de prijsjesuitreiking plaats voor de mooiste lampionnen die op
kleurrijke manier door jullie zijn gemaakt.
Het motto voor 2019 “Bekèk ut van swirskaante” zal ook dit jaar met iedereen uitbundig gevierd
gaan worden.
Zorg dat je erbij bent op zondag 11 november, aanvang 18.20 uur bij “Gemeenschapshuis de
Lanteern”!
(Bij slecht weer wordt deze activiteit gehouden in de grote zaal van de Lanteern.)
Alaaf,
Stichting carnaval de Heikneuters

UITREIKING CULTUURCHEQUE DOOR DE RABOBANK
De Rabobank reikt op dinsdagmiddag 6 november de cultuurcheque uit. Deze cheque is een
aanvulling op ons cultuurprogramma. Alle kinderen van de school krijgen een lekker stukje fruit
dat wordt uitgedeeld door de kinderen van de groepen 4 en 5.

DE OUDER/KINDGESPREKKEN VAN 12 T/M 15 NOVEMBER
In de week van 12 t/m 15 november vinden de ouder/kindgesprekken plaats op onze school. Via
de gesprekkenplanner kunt u zelf uw afspraak inregelen. Op 2 november kunnen eerst de ouders
met meerdere kinderen intekenen en vanaf 6 november kunnen alle ouders intekenen. Vanaf de
groepen 3 worden de ouders mét de kinderen verwacht voor het gesprek. Wij wensen iedereen
een fijn gesprek, zodat de kinderen met een goed gevoel het schooljaar kunnen vervolgen.

OPROEP LUIZENBRIGADE

WIE KOMT ONS HELPEN OM DEZE KRIEBELBEESTJES TE BESTRIJDEN?
Als u graag mee komt helpen, kunt u zich melden bij Marijke Meijers.

SAMENWERKEN OP BS HEILINDE
Op vrijdagmiddag werken de leerkrachten samen om afspraken te maken rondom de groepen.
Dit gaat over lezen, buitenspelen, uitstapjes, lesprogramma’s, welbevinden, resultaten van de
kinderen uit de groepen 1/2, 3 t/m 8.
De leerkrachten overleggen daarnaast ook onder leiding van de bouwcoördinator in drie
bouwen: onderbouw 1 t/m 3, middenbouw 4 en 5, bovenbouw 6, 7 en 8. Dan kan het gaan over
de inloop, over de pauze, over het huiswerk, over de computerprogramma’s, over het
gedragsprotocol en ziekteverzuim bij leerlingen.
De meemaakochtenden voor de groep 1 t/m 3 hebben de afgelopen week plaatsgevonden.
We vinden het heel fijn dat er zoveel ouders gekomen zijn om een kijkje te nemen in de groepen.
We hebben gezien dat de ouders samen met hun kind makkelijke en moeilijke opdrachten
hebben gemaakt. De sfeer was erg positief en vooral leerzaam.
Voorafgaand aan de ouder/kindgesprekken van de groepen 1/2 willen we op
donderdagochtend 8 november uitleg geven over het programma KIJK!
KIJK is een programma om elk kind apart te volgen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal,
bewegen binnen en buiten, getallen, sociaal, emotioneel, samenspelen en samenwerken, enz.
Als u interesse heeft en in de gelegenheid bent, kunt u zichzelf opgeven bij de leerkracht.

