Belangrijke data:
5 feb.
6 feb.
11 feb.
12 feb.
18 – 21 feb.

Jaargang 1

Ouderavond Vormsel om 19.00 uur
op locatie onderbouw
Training Office 365 voor het team
Start tevredenheidspeiling
Eerste rapport gaat mee.
Rapport-ouderavonden en
adviesgesprekken groep 8

Nummer 10

EVEN VOORSTELLEN

V.l.n.r.: juf Anne, Cobie en Isabel
Hallo, ik ben Cobie van der Weide en ben pas 64 jaar geworden.
Sinds het behalen van mijn diploma ben ik werkzaam in St. Willebrord; eerst op de
Willibrordusschool en sinds dit jaar op basisschool Heilinde. Ik heb hier altijd met heel veel plezier
gewerkt en hoop dit nog een paar jaar te doen. Ik vind het nog steeds heel leuk om met kinderen
te werken en heb ook heel fijne collega’s om mee samen te werken.
Ik woon in Etten – Leur , ben getrouwd en heb geen kinderen. Ik houd ervan om in de zomer te
gaan fietsen en wandel ook graag. Verder ga ik af en toe graag uit eten en houd ik van lezen.
Hallo! Mijn naam is Anne Jongenelen en ik ben de juf van groep 7A. Ik ben 24 jaar oud en ik woon
in Sprundel. Nu nog bij mijn ouders, maar mijn vriend en ik zijn bezig met het bouwen van ons
eigen huis. Inmiddels is dit mijn vierde jaar op school in St. Willebrord. Het is leuk om met kinderen
bezig te zijn, elke dag is anders. In mijn vrije tijd ben ik ook nog met kinderen bezig, ik heb drie
schattige neefjes waar ik graag leuke dingen mee ga doen. Ook ben ik leiding bij Scouting St.
Jan. Lekker buiten bezig en samen dingen doen die je thuis niet kunt doen! Verder ga ik graag op
stap met mijn vriendinnen, houd ik enorm van carnaval en ga ik graag shoppen.
Hallo! Mijn naam is Isabel de Geus, ik ben 24 jaar oud en ik woon sinds kort met mijn vriend samen
in Schijf. Vorig schooljaar heb ik mijn afstudeerstage gelopen in groep 8 op toen nog basisschool
Maria Gorreti. Dit is mijn eerste jaar als juf en ik geef met veel plezier les aan groep 7B. Het
dagelijks volgen van de ontwikkeling van de kinderen en hen voorbereiden op de toekomst, is iets
wat ik een mooie uitdaging vind. In mijn vrije tijd beoefen ik fanatiek de dressuursport met mijn
eigen paard, iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Daarnaast wandel ik graag in het bos en ben
ik gek op winkelen.

RAPPORTEN KOMEN ERAAN
Volgende week is het dan zover: het eerste rapport. Zo langzamerhand zijn alle toetsen
afgenomen en in het rapport zult u ook die gegevens (van de CITO-toetsen) aantreffen. We zijn
benieuwd of ons nieuwe rapport u zal bevallen. Dinsdag 12 februari om kwart over 3 gaan ze
mee!!

GESPREKKENPLANNER
Zoals u van ons gewend bent gaan we ook dit jaar weer de oudergesprekken (met kinderen erbij
voor de groepen 3 t/m 8) inplannen met de gesprekkenplanner van het ouderportaal. De
leerkrachten zetten aan het eind van de werkdag de planner open: op woensdag 6 februari voor
de broertjes en zusjes en op vrijdag 8 februari gaat de planner open voor iedereen.

SJORS SPORTIEF TEKENWEDSTRIJD
Binnenkort krijgen de leerlingen van bs Heilinde een boekje van Sjors Sportief. In dit boekje staan
verschillende sportieve en creatieve aanbieders van onze gemeente. Ze bieden
kennismakingsactiviteiten aan voor de jeugd. Voor de kaft van dit boekje mocht elke school
binnen de gemeente een tekening insturen. Voor bs Heilinde heeft Lorenzo Saman uit groep 7A
een mooie tekening gemaakt. Via een stemronde kan worden gestemd welke tekening op de
kaft zal gaan komen. Het zou toch leuk zijn om een tekening van een leerling van bs Heilinde op
de kaft te hebben?! Via deze link: https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=83
kun je stemmen. Dit kan nog tot 6 maart, stemmen dus!

MUSEUMBEZOEK IN GROEP 7
In groep 7 zijn de kinderen naar een museum geweest. Zij hebben daar een mooi stukje over
geschreven voor de nieuwsbrief.

