
  

 

 

 

 

 

 

ATELIERS OP VRIJDAG 24 MEI 
Op vrijdagochtend 24 mei werken de kinderen in ateliers van 10.15 uur tot 12.15 uur. Binnen de 

bouw werken de kinderen samen aan creatieve en uitdagende opdrachten. Ze werken samen 

met kinderen uit andere groepen. Zo leren steeds meer kinderen en leerkrachten elkaar kennen. 

 

OPBRENGST INZAMELINGSACTIE KLEDING 
Op woensdag 8 mei heeft de oudervereniging weer een actie gehouden om kleding in te 

zamelen. De ingezamelde kleding heeft €390,00 opgebracht. In het najaar zal deze actie weer 

plaatsvinden! 

 

BEZOEK VAN WETHOUDER DE BRUIJN  
Op dinsdag 14 mei heeft wethouder de Bruijn een bezoek gebracht aan onze school. Hij heeft 

met ouders van onze school gesproken over de stand van zaken over de nieuwbouw voor 

basisschool Heilinde. Dit was een vertegenwoordiging vanuit de Medezeggenschaps Raad, de 

oudervereniging en het Kwaliteits Forum.  

Zij konden meedenken en vragen stellen over de geplande bouw van een school in St. Willebrord. 

Nu de fusie achter de rug is kunnen we samen op weg om te bespreken wat voor onze kinderen 

in St Willebrord de beste manier is om onderwijs te volgen. 

Hierbij nemen we de verbinding met de omgeving, de verkeerssituatie, een mooie groene 

omgeving en een fijne speelomgeving mee in de afwegingen. 

Het was een fijn gesprek en de vertraging in de planning zal in de toekomst wellicht toch een 

mooi schoolgebouw in het hart van St. Willebrord opleveren! 

Soms moet je één stapje achteruit om twee stappen vooruit te komen om de droom te realiseren. 

 

SCHOOLREIS GROEP 1-8 
Op dinsdag 28 mei gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op schoolreis. Ze gaan samen 

onder begeleiding van de leerkrachten en enkele ouders naar Drievliet. 

De kinderen die niet meegaan op schoolreis worden op de gewone tijd op school verwacht. Het 

is een gewone schooldag en zij zullen opgevangen worden door een leerkracht op school die 

niet meegaat op schoolreis. 

 

 

 

Jaargang 1 Nummer 16 

Belangrijke data: 

 

23 mei            Praktisch verkeersexamen 

28 mei            Schoolreis voor groepen 3 t/m 8 

11 juni             Feest voor meester Kees 

12 juni             Heilindefair van 12.30u. tot  16.00u. 

18 juni             Hulpouders bedanken 

21 juni         Het rapport gaat mee naar huis. 

24-27 juni       Rapportgesprekken 

  1 juli         Schoolreis groep 1-2 
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Op maandag 1 juli gaan de kinderen van de groepen 1-2 naar het Vrouwenhof in Roosendaal. 

Informatie over deze schoolreis krijgt u via het ouderportaal van de leerkrachten van groep 1-2. 

 

SCHOOLKAMP GROEP 8 
De kinderen van de groepen 8 zijn de afgelopen dagen op schoolkamp geweest naar Loon op 

Zand. Ze hebben fantastisch weer gehad en hebben samen als groep met de leerkrachten van 

onze school een mooi kamp beleefd. Hopelijk kijken zij hier met plezier op terug. De kinderen 

hebben samen met de leiding een mooi kampvuur beleefd. 

 

  
 

RAPPORTEN EN GESPREKKEN 
In de kalender staat dat er in de week van 3 juni ouder-kindgesprekken zijn. De leerkrachten 

hebben echter de rapporten nog niet af voor 3 juni. Zij willen graag met u in gesprek over de 

vorderingen t.o.v. het eerste rapport. Dat betekent dat de datum veranderd is. Op vrijdag 21 juni 

krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. U kunt dit rapport op uw gemak met uw kind 

bespreken. In de week van 24 t/m 27 juni gaat u en uw kind met de leerkracht in gesprek over de 

vorderingen en wat nodig is in de volgende groep. 

 

 
 

TEVREDENHEIDSPEILINGEN 
De uitslag van de tevredenheidspeilingen is binnen en in de bijlage kunt u in een samenvatting 

lezen hoe de peilingen zijn ingevuld. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen op school een 

samenvatting van de door hen ingevulde enquête. Deze nemen zij met de leerkracht door en 

kunnen de samenvatting daarna mee naar huis nemen. U kunt deze peiling dan ook lezen!  

Bedankt voor het invullen en wij gaan verbeteracties zetten op bepaalde aandachtspunten. 
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NOG EEN LEUKE ACTIVITEIT VOOR HET HELE GEZIN! 
 

 


