Belangrijke data:
18 – 21 febr.
27 februari
1 maart
4-8 maart
11-13 maart
14 maart
15 maart
28 mei
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EVEN VOORSTELLEN

Hallo! Graag wil ik me even kort voorstellen. Mijn naam is Lesley Klijs en ik ben de juf van groep
8A. Ik ben 28 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend in Etten-Leur. Sinds ik ben afgestudeerd
ben ik werkzaam in Sint Willebrord. Dit is mijn 5e jaar dat ik voor de klas sta. Ik werk op Bs Heilinde
met heel veel plezier en ik vind het dan ook van groot belang dat de kinderen met plezier naar
school komen. Op deze manier kunnen de kinderen het beste van zichzelf laten zien en uit zichzelf
halen! In mijn vrije tijd tennis ik graag, shop ik graag en ga ik graag uit eten. Ook is het op
vakantie gaan naar de zon voor mij echt een momentje van genieten! Ik wens jullie allemaal een
hele fijne carnavalsvakantie toe!
Hoi, ik ben Job Norbart en ben leerkracht van groep 8c. Ik ben 26 jaar en woon in Lage Zwaluwe.
Ik werk nu voor het vijfde jaar met veel plezier in Sint Willebrord; eerst op de Willibrordusschool en
nu op de Heilinde. In mijn vrije tijd besteed ik veel aandacht aan muziek. Ik ben als drummer en
dirigent actief bij een harmonie en een slagwerkgroep. Mijn middelbare schoolperiode heb ik
doorgebracht op een gespecialiseerde school voor muziek in Rotterdam, ter voorbereiding op
het conservatorium. Uiteindelijk lag mijn hart toch meer bij het onderwijs. Ik zie het als mijn missie
om de talenten en kwaliteiten van kinderen te ontdekken en ontplooien. Ik ben heel dankbaar
dat ik een onderdeel mag zijn van de ontwikkeling van uw kind. Ik kijk uit naar een mooie periode
in groep 8 met het schoolkamp en de eindmusical in het vooruitzicht.
Hallo! Ik ben Denise Polderman. Samen met mijn man en 2 kinderen van 12 en 14 jaar oud woon ik
in Roosendaal. Ik werk al 20 jaar met veel plezier in St. Willebrord. Ik wist op de basisschool al dat ik
juf wilde worden en ik vind het nog steeds het mooiste beroep dat er bestaat! Ik geniet ervan als
de kinderen samen plezier hebben en ik ze iedere dag wat bij kan leren. Ik geloof erin, dat ieder
kind uniek is en ik probeer het beste uit de kinderen naar boven te halen. Dat is zeker een
uitdaging. Vooral in groep 8 is dit een bijzondere taak. Mijn missie is, dat de kinderen met een

goed gevulde rugzak hun weg op de middelbare kunnen vervolgen en daar op hun plekje zijn.
Daarnaast is groep 8 een bijzonder jaar, omdat dit het laatste jaar samen is en we het afsluiten
met schoolkamp en musical. Om dit met de kinderen mee te maken is echt fantastisch! In mijn
vrije tijd maak ik graag uitstapjes met mijn gezin, en mijn familie, maak ik graag wandelingen met
onze tekkel Daantje en ga ik graag weg met de caravan. Ik probeer iedere week enkele
kilometers op mijn wielrenfiets te maken. Ik hoop dat jullie me iets beter hebben leren kennen!

RAPPORT- EN ADVIESBESPREKINGEN
In de week van 18 tot 22 februari vinden de besprekingen plaats van de rapporten:
• De leerkrachten van de groepen 1-2 bespreken met de ouders de ontwikkeling van het
kind met behulp van het observatie-instrument KIJK. Uw kind is hier niet bij.
• De leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 bespreken met de ouders EN het kind het rapport.
U brengt het rapport mee naar school. U bekijkt samen met de leerkracht en uw kind hoe
het de afgelopen periode is gegaan, welke ontwikkelingen positief zijn en welke
aandachtspunten zijn. Uw kind is aanwezig bij de bespreking!
• De leerkrachten van de groepen 8 bespreken met u en uw kind het rapport en de
adviezen. Bij deze gesprekken zijn directieleden aanwezig. Uw kind is hier uiteraard ook bij!
• De mate van afwezigheid i.v.m. ziekte, te laat komen zal ook onderdeel van het gesprek
zijn, indien hier aanleiding voor is. Aanwezigheid op school is belangrijk voor het leren en
voor de sociale ontwikkeling in de groep.
We wensen iedereen een fijn gesprek, van waaruit weer verder gewerkt kan worden aan een
positieve ontwikkeling.

SCHOOLREIS
Op dinsdag 28 mei gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. U krijgt binnenkort
informatie over de bestemming en de kosten. De groepen 1/2 gaan op een ander moment op
schoolreis. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

CARNAVAL
Gelukkig zijn er voldoende verkeersregelaars en kan de optocht doorgaan.
Verkeersregelaars, alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp.
Op de carnavalsochtend mogen geen spuitbussen gebruikt worden op school en in de optocht.
Op donderdag 14 februari is er weer geknutseld. De groepen zijn gemixt en hebben fijn gewerkt.
Het mooie initiatief van het groepsdoorbrekend knutselen komt van Senna en Destyno van groep
8. Zij vinden het heel leuk om met jongere kinderen samen te werken. Zij vinden dat we op die
manier elkaar steeds meer en beter leren kennen. Dat idee ondersteunen wij graag als school!

Kinderoptocht 2019

Datum: 1 maart 2019
Tijd: vertrek +/- 10.30 uur
Route: Vijverstraat, Poppestraat, Parkstraat,
P.B. Singel, Dorpsstraat, P.B. Singel,
Vijverstraat
LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING
Op vrijdag 15 maart is de landelijke onderwijsstaking. Op basis van het aantal collega’s dat gaat
staken, hebben we besloten om onze school op die dag te sluiten. Hopelijk geeft u dit de
mogelijkheid om tijdig opvang te vinden voor uw kind (eren).
We vinden het belangrijk dat er iedere dag goed onderwijs gegeven wordt. Op dit moment staat
dit erg onder druk. Er kiezen te weinig mensen voor dit fantastische beroep en er is te weinig
vervanging bij ziekte. Het hele onderwijs in Nederland staat hiermee behoorlijk onder druk!

NIEUWE SPEELTOESTELLEN OP HET PLEIN VAN DE ONDER- EN DE MIDDENBOUW
Op vrijdag 15 februari zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst op het plein van de onder- en
middenbouw. Hieronder ziet u hoe het plein eruit ziet.

STUDIEDAG
Op de studiedag van 15 februari hebben we samen met het team van bs Uniek geluisterd naar
inspirerende verhalen over het onderwijs van nu en morgen. We hebben met elkaar
gediscussieerd over hoe het onderwijs van morgen eruit ziet. In dat onderwijs willen we meer
tegemoet komen aan het vergroten van de betrokkenheid en zelfverantwoordelijk leren van
kinderen. Op onze school worden in de verschillende leerjaren al kleine stapjes gezet door bijv.
meer te werken op doelen bij rekenen, werken met verschillende leesgroepen in een leerjaar,
tutorlezen, groepsdoorbrekende activiteiten organiseren, leerkrachten die hun eigen expertise
inzetten in andere groepen. We betrekken de stem van de leerling hierbij om het onderwijs meer
betekenisvol te maken. Stap voor stap werken we samen aan onderwijs dat iedere dag een
beetje beter wordt!

