Belangrijke data:
20 dec.:
Kerstviering van 16.30u.tot
19.15u.
21 dec.:
Alle kinderen zijn vrij en hebben
vakantie!
7 jan. :
Eerste schooldag na de
kerstvakantie!
7-11 jan.:
Luizencontrole
16 jan.:
Studiedag voor de leerkrachten.
De kinderen zijn vrij!

Jaargang 1

Nummer 8

EVEN VOORSTELLEN
Wij zijn de leerkrachten van
groep 5!!

Mijn naam is Anke Koeken en ik ben 33 jaar.
Ik woon in Achtmaal met mijn gezinnetje. Ik
ben getrouwd en heb 3 lieve kinderen. In
mijn vrije tijd ga ik graag met mijn kinderen
naar het bos. Ook houd ik van gezelligheid
met vrienden. En natuurlijk ga ik heel graag
lekker op vakantie. Ik ben leerkracht van
groep 5b (samen met Marjon) en werk met
veel plezier op maandag, dinsdag en
woensdag. Samen met de kinderen gaan we
er een monsterlijk leuk jaar van maken!

Ik ben Brigitte van der Linden, 38 jaar en
leerkracht van groep 5c samen met Judith.
Mijn werkdagen zijn op maandag en
dinsdag. Ik woon in Etten-Leur, ben getrouwd
en heb 3 leuke kinderen. Ik werk inmiddels!

Mijn naam is Judith Willekens, ik ben 43 jaar
en juf van groep 5C samen met juf Brigitte. Ik
ben werkzaam op woensdag, donderdag en
vrijdag. Sinds 2001 sta ik met veel plezier voor
de klas. Ik woon in Etten-Leur en heb thuis
een gezin met vier lieve kinderen. Ik hou van
humor en gezelligheid. In mijn vrije tijd ben ik
vaak druk met mijn kinderen, verder hou ik
van winkelen, zwemmen, wandelen en
reizen. Samen met de lieve kinderen van
groep 5C gaan we er een mooi jaar van
maken!

alweer 17 jaar met veel plezier in Sint
Willebrord. In mijn vrije tijd houd ik van lezen,
tennissen, winkelen, leuke dingen doen met
mijn gezin en gezellig kletsen met
vriendinnen.
We gaan er met deze leuke klas een fijn jaar
van maken

Ik ben Marjon van Aert. Ik woon in Achtmaal
samen met mijn man. We hebben 2 dochters
en 2 kleindochters. Samen met Anke sta ik
voor groep 5B. Ik werk al vele jaren met
plezier in St. Willebrord. Eerst wat jaren bij de
kleuters, daarna een aantal jaren in groep 3
( soms 3/4 ) en dit jaar in groep 5. Ik houd
van leuke dingen doen met het gezin, zo
veel mogelijk genieten van de kleindochters,
lezen, fietsen en genieten van vakantie.
Samen met de kinderen en Anke gaan we
voor een monsterlijk fijn jaar.

Mijn naam is Bianca Jongeneelen, 46 jaar en
leerkracht van groep 5A. Op dit moment
geef ik met veel plezier, op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag, les aan deze
enthousiaste groep kinderen. Naast het
lesgeven, ben ik ook bouwcoördinator van
de middenbouw. Ik woon in Rucphen, ben
getrouwd en moeder van twee kinderen. In
mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden
of ga gezellig naar de stad. Thuis schilder en
lees ik graag. Daarnaast vind ik het heerlijk
om regelmatig een weekendje met de
caravan op pad te gaan.

AFWEZIGHEID
Juffrouw Susan is voor langere periode afwezig i.v.m. ziekte. De kinderen en ouders van haar
groep zijn inmiddels hiervan op de hoogte. Samen met onze stichting proberen we goede
vervanging te regelen voor groep 4A.

KERSTVIERING
Op 20 december vieren we SAMEN het kerstfeest. Om 16.30 uur worden de kinderen op school
verwacht. We wandelen samen naar de kerk en hebben we een mooie kerstviering.
Daarna wandelen we terug naar school en genieten we van de lekkere hapjes die de ouders
maken. De ouders mogen om 19.00 uur op school komen om te genieten van de hapjes en de
drankjes. Om 19.15 uur mogen de kinderen mee naar huis!

STICHTING LEERKRACHT
Op woensdag 16 januari maakt het team kennis met de werkwijze van Stichting Leerkracht.
Stichting Leerkracht heeft als motto: Samen maken we ons onderwijs iedere dag een beetje
beter. Stichting Leerkracht heeft een werkwijze waarmee we structuur aanbrengen in ons
dagelijks werken. Belangrijk hierbij zijn de bordsessies waarbij we successen delen en doelen
stellen. We gaan bij elkaar in de klassen kijken en geven we feedback op wat we zien en
meemaken. De stem van de kinderen wordt ook erg belangrijk. Met hun inbreng wordt het
onderwijs beter en meer van deze tijd! We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen
vanuit dit traject.

SCHOOLPLANONTWIKKELING
Voor de periode 2019-2022 gaan we samen op weg om een nieuw schoolplan te maken. Met ons
team hebben we samen gesproken over de bouwstenen die de basis voor ons onderwijs gaan

vormen. De rest van dit schooljaar werken we hier samen aan, zodat we met de start van het
nieuwe schooljaar het plan in praktijk kunnen brengen.

RAPPORTEN
De rapporten gaan op dinsdag 12 februari mee naar huis. In de schoolkalender staat 5 februari,
maar deze datum is niet juist.

Beste ouders en verzorgers,
Het einde van 2018 is alweer in zicht. Wij willen u hele Fijne Kerstdagen toewensen en Alle Goeds
voor 2019. Graag willen wij als oudervereniging een verslagje uitbrengen over de afgelopen 4
maanden. De samensmelting van beide ouderverenigingen is boven verwachting goed
verlopen. Het is een leuke, grote, gezellige, bedrijvige club geworden. Een aantal activiteiten zijn
al succesvol afgerond. Het is wel even een grote verandering om voor meer dan 500 leerlingen
activiteiten te organiseren. De schoolfotograaf heeft alle leerlingen op de gevoelige plaat
vastgelegd. Het resultaat is mooi en de foto’s werden bijzonder snel afgeleverd. Ook is er een
begin gemaakt met de kledinginzamelingsactie. Met z’n allen hebben we een mooi bedrag
opgehaald. Het sparen voor een leuk, aantrekkelijk speelplein voor de middenbouw is begonnen.
De actie zal elk voor- en najaar plaatsvinden. Samen halen we zo geld op voor de kinderen van
onze school. De werkgroep Sinterklaas kan terug kijken op een leuke sinterklaasviering. Zij hebben
vele kinderen blij gemaakt. Jammer dat Sinterklaas niet bij alle groepen langs kan gaan, daar zijn
we nu te groot voor. Maar ook in de hogere groepen had iedereen weer zijn beste beentje
voorgezet en waren er prachtige surprises in elkaar geknutseld.
Omdat er veel geld gespaard moet worden voor een leuk en gezellig speelplein gaat ook de
opbrengst van de chocoladeactie naar dit mooie doel. De kinderen hebben goed hun best
gedaan en de Heilinde chocoladefabriek moest hard werken. Toch is de oudervereniging er in
geslaagd om in een dag de vele zakjes chocolade in te pakken. Ook hier bleek weer dat de
nieuwe samenstelling van de oudervereniging al aardig aan elkaar gewend is. Ons team is
inmiddels versterkt met 4 nieuwe leden. En wel Cindy Akkermans, Mary Grauwmans, Yvonne
Schouw en Evelien Schouwenaars. Wij zijn bijzonder blij met deze extra helpende handjes.
Welkom en heel veel succes Cindy, Mary, Yvonne en Evelien. De werkgroep kerst is nog bezig met
de laatste puntjes op de -i- te zetten en hopelijk kunnen we donderdagavond terug kijken op een
geweldige, sfeervolle en smakelijke Kerstviering. Tot 2019!

Een Kerstgroet van de Oudervereniging

Geniet vooral van een welverdiende kerstvakantie
en een gelukkig 2019!

Team van bs Heilinde

