
  

 

 
EVEN VOORSTELLEN (vlnr) 
Ik ben juf Ans en maak deel uit van het directieteam van bs Heilinde. In het onderwijs vind ik ieder 

dag weer opnieuw de uitdaging en het plezier waarmee ik wil werken. Op bs Heilinde doen we 

ons uiterste best om kinderen iedere dag te laten groeien, zodat ze de basisschool met 
zelfvertrouwen kunnen verlaten. Om dit te kunnen realiseren is een goede samenwerking met 
ouders is van groot belang. We leren van en met elkaar en een eerlijk, respectvol gesprek, 

openstaan voor ieders denkbeelden brengt ons samen verder. Altijd zoeken naar het positieve in 
de mens, is voor mij een belangrijke drijfveer. Samen met Marijke, Kees en alle medewerkers van 

bs Heilinde wil ik het onderwijs in St. Willebrord iedere dag een beetje beter maken! 
 

Hallo, ik ben meester Kees en werk voor het 45-ste jaar op St. Willebrord en dat is ook meteen mijn 

laatste jaar. Sinds 2004 was ik al directeur op de Willibrordusschool en ik ben blij dat ik ook het 

eerste fusiejaar van bs Heilinde nog heb mogen meemaken. Ik ben getrouwd, woon in 
Roosendaal en heb 2 kinderen en straks 3 kleinkinderen, waar ik na dit schooljaar veel van mijn 
vrije tijd aan zal gaan besteden. Ik wens u allen nog veel mooie Heilinde-jaren toe en hoop (als er 

straks een mooi nieuw gebouw staat) af en toe nog eens op de koffie te komen. 
 

Ik ben juf Marijke en woon in Etten-Leur met Paul. We hebben 2 dochters, die al in een eigen huis 

wonen en ook twee kleinkinderen, waar ik dol op ben.  Ik houd van samen iets ondernemen, 
tennissen, muziek luisteren, lezen. 

Het is echt waar: 42 jaar kom ik met heel veel plezier naar St. Willebrord. De laatste jaren als 
directeur en dan luister je goed naar en praat je veel met kinderen, ouders, collega’s om het 

onderwijs op onze Heilinde nog leuker en beter te maken. Regelmatig ga ik op bezoek in de 
groepen en dan genieten we met de kinderen van de mooie reacties die kinderen op elkaar en 
hun juffen en meesters geven. En intussen leren we samen heel veel.                                                  

Het is prachtig om mee te maken hoe “onze kleuters” in 8 jaar tijd uitgroeien tot mooie, leuke 
tieners. Ik hoop van harte dat alle kinderen, als ze volwassen zijn, met trots kunnen terugdenken 
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Belangrijke data: 

 

20 april–5 mei  Meivakantie 

6 mei             Hoofdluiscontrole 
8 mei           Kledinginzamelingsactie 

15-16-17 mei    Schoolkamp groep 8 (kleuters vrij) 

23 mei               Praktisch verkeersexamen 

25-26 mei         Eerste Communie 

28 mei               Schoolreis voor groepen 3 t/m 8 
8 juni            Vormsel 

12 juni            Heilindefair 

18 juni                Hulpouders bedanken 



aan een mooie tijd op bs Heilinde.                                                                                                               
Ik ben in ieder geval supertrots op het enthousiasme en de grote inzet door ons allemaal voor 

onze mooie school Heilinde. 
 

TERUGBLIK VASTENACTIE 
Op 8, 9 en 10 april konden de donaties ingeleverd worden. Die ochtenden was het een drukte 
van jewelste in de middenruimte van het onderbouwgebouw. Allerhande spullen werden door de 
ouders van de OV verzameld. Daarmee zullen we ongetwijfeld een aantal gezinnen een fijne 

Pasen kunnen bezorgen. Zoals u op deze foto kunt zien was de opbrengst overweldigend en zijn 
de vrijwilligers maandagmiddag druk bezig geweest met het verzamelen en verpakken van de 

spulletjes. 

 
 

 
 

GROEPEN 7 GAAN OEFENEN VOOR VERKEERSEXAMEN 
De leerlingen van groep 7 hebben deze week de route voor het praktijkverkeersexamen 
meegekregen. Ze kunnen dan de meivakantie prima gebruiken om samen met mama of papa 

de route eens te fietsen, om straks op 23 mei goed voor de dag te komen. 

 

EINDTOETS VOOR GROEP 8 ZIT EROP!!! 
Na twee ochtenden zwoegen zit de eindtoets voor de groepen 8 erop! Nu enkele weekjes 
geduld en dan kunnen we de uitslagen bekijken en meegeven.  



 

KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL! 
De vakantie is begonnen en het is dan tijd om samen weer eropuit te gaan. Op Tweede Paasdag 
22 april is de Dag van het Landschap. Door onderstaande link te bekijken, kunt u zien waar u kunt 

genieten van de natuur. Op Landgoed Pannenhoef kunt u op deze dag terecht. 
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Dag-van-het-Landschap-lente-2019-
DEF.pdf 

 

AANPAK HOOFDLUIS NA DE MEIVAKANTIE 
De werkgroep hoofdluis heeft versterking gekregen. Op maandagochtend 6 mei worden alle 
kinderen weer bekeken op hoofdluis. We vragen u om de haren in een staart te doen, zodat de 
werkgroep vlot de hoofden kan bekijken. We willen u vragen om in vakantie zelf uw kinderen te 

controleren op hoofdluis. 

 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 
De lente is weer begonnen. Het is bijna tijd om de klerenkast te voorzien van leuke zomerkleding. 
Dit jaar willen wij weer een kledinginzamelingsactie doen. 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 woensdag 8 mei van 8.15u tot 10.00u. 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 zoveel mogelijk kleding te verzamelen? Vraag ook of opa en oma, ooms en 
tantes nog oude kleding hebben.  
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 dank. 
  

Met vriendelijke groet, 
De Oudervereniging 
  

PLUSKLAS IN SAMENWERKING MET BASISSCHOOL UNIEK 
In schooljaar 2019-2020 gaan we onze samenwerking met basisschool Uniek in Hoeven uitbreiden 

met een Plusklas. 

We kunnen samen de kinderen die op verschillende gebieden meer uitdaging nodig hebben een 
extra onderwijsaanbod bieden. 
De komende periode bespreken we in het team welke kinderen voor deze Plusklas in aanmerking 

kunnen komen. 
Daarna nemen we contact met de ouders van deze kinderen op om hier samen over te praten. 

Deze kinderen kunnen dan in het nieuwe schooljaar een ochtend per week in Hoeven meedoen 
met de Plusklas. 

Ze krijgen dan extra uitdaging, die verzorgd zal worden door juf Annette, juf Kim van bs Uniek en 
meester Job van bs Heilinde. 
 

LEUKE EN LEERZAME WEETJES 
• Weet u dat een dagje samen offline zijn thuis, heel veel tijd oplevert om samen leuke 

dingen te doen, fijne gesprekken te voeren, de fantasie en creativiteit stimuleert. 

• Weet u dat Landgoed Pannenhoef heel dichtbij is en dat er op Tweede Paasdag heel veel 

te doen is bij de Vlaamse schuur. 

• Weet u dat een dagje naar het strand het hoofd lekker leeg maakt. 

• Weet u dat in de vakantie met uw kind een leesmarathon kunt doen: iedere dag samen 

stukje lezen in en voorlezen uit boeken. Boeken stimuleren weer de fantasie om te tekenen 
en te knutselen. Maak bijv. samen een mooie leescollage en laat uw kind die meebrengen 

naar de leerkracht na de vakantie. 
 

https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Dag-van-het-Landschap-lente-2019-DEF.pdf
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Dag-van-het-Landschap-lente-2019-DEF.pdf


Wij willen alle ouders en kinderen bedanken voor de heerlijke hapjes die 

gemaakt zijn om de Paaslunch weer tot een succes te maken!  

De Koningsspelen zijn ook altijd een succes vanwege de enorme hulp van 

de ouders/verzorgers.  
Een speciale dank is er voor de ouders van de oudervereniging die vele 

uren steken in het organiseren van de activiteiten voor de kinderen.  

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en verwachten jullie allemaal 

weer terug te zien op maandag 6 mei! 

 

 


