
  

 

 

 

 

 

 

SCHOOLKAMP 2019  

We zijn op 15, 16, 17 mei op schoolkamp geweest.  

We willen jullie hier graag iets over vertellen! 

Het was heel erg leuk.  

We hebben veel spellen gespeeld. 

Veel spellen waren ook in het bos. 

Persoonlijk was ons “favo” spel “het smokkelspel”. 

Het was één van de spellen in het bos. 

Hierbij kreeg ieder 10 euro dus samen met je groepje had je ongeveer 60 

euro waarmee je dingen kon kopen bij posten. 

Als je de spullen inleverde kreeg je geld!! 

Je had ook veel VRIJE TIJD: je kon: voetballen 

op een groot veld met 2 goals, je kon 

tafeltennissen op tafeltennistafels, ze hadden 

een hele grote schommel waar je met tien man 

op kan en je kon ook nog op de 

kabelbaan.  

En we hadden natuurlijk een enge maar ook leuke 

en spannende spooktocht . 

De eerste avond was er ook nog een casino avond waarbij iedereen in gala 

gekleed was. In het begin kreeg je 10 muntjes waarmee je kon gokken. Aan 

het einde werden je fiches geteld die je over had. 

Je had verschillende spelletjes zoals: de toren van pizza, 4 op een rij, 

yahtzee, roulette en nog veel meer 

Last but not least !!!!! 

Het afscheid   

We willen namens iedereen de juffen en 

meesters hartelijk bedanken voor het 

geweldige kamp van 2019!  

We willen ook alle ouders die hebben geholpen 

met de casinoavond bedanken! 

 

                                   Groep 8A bs Heilinde 

 

Jaargang 1 Nummer 17 

Belangrijke data: 

8 juni            Vormsel 

11 juni                Feest voor meester Kees 

12 juni            Heilindefair 

18 juni                Hulpouders bedanken 

21 juni            Het rapport gaat mee! 

24-27 juni          Rapportgesprekken 

1-2-3 juli            Musical groep 8A,8B,8C 

3 juli            Afscheidsavond groep 8 

4 juli           “Uitbezemen”groep 8 om 11.45u. 

5 juli                   Laatste schooldag 

 



COMMUNIE 2019 
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei hebben de communievieringen plaatsgevonden. De kinderen 

zagen er allemaal mooi en feestelijk uit. De vieringen in de kerk waren erg sfeervol en we kunnen 

terugkijken op een prachtig weekend. De communiewerkgroep heeft samen met school en de 

kerk een geweldige samenwerking laten zien. Zo kan samenwerking tot een sfeervolle, 

respectvolle en feestelijke viering leiden. Ontzettend bedankt allemaal! 

 
 

STICHTING JEUGDHONK EN MINIMAHOEKJE E.O. 

 
 

https://stichting-jeugdhonk-minimahoekje3.webnode.nl/ 

 

Stichting Jeugdhonk & Minimahoekje e.o. wil hier in gemeente meer mensen bereiken die het 

financieel niet breed hebben. 

De stichting kan helpen met kleding en spullen maar vooral ook met het voornaamste namelijk 

groente fruit en zuivel wat heel erg belangrijk is voor de kinderen; ook voor brood wordt gezorgd. 

Veel meer mensen leven in armoede dan iedereen denkt. De stichting helpt vooral de gezinnen 

met kinderen die het moeilijk hebben, want de kinderen mogen niet de dupe zijn van de situatie 

en hebben recht op gezond eten. 

Inlever- en afhaalpunt in de gemeente Rucphen is bij Anita Jacobs-Kustermans. Zij woont aan 

Vijverstraat 10 te Sint Willebrord. 
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SCHOOLREIS NAAR DRIEVLIET 
Op dinsdag 28 mei zijn de groepen 3 t/m 8 naar Drievliet geweest. De schoolreis is goed verlopen. 

Het weer was boven verwachting en de kinderen hebben zich prima vermaakt in de attracties. 

 

 
 

De bussen hadden voldoende ruimte bij het vertrek vanuit de school om de kinderen veilig te 

laten instappen. We waarderen het dat u bij het vertrek de auto buiten het parkeerterrein hebt 

geparkeerd. We vonden het jammer dat er bij de aankomst om half 6 toch auto’s geparkeerd 

waren op de parkeerplaats. De veiligheid van de kinderen staat altijd voorop. 

 

HEILINDEWEETJES 
• Onze juf Inge uit groep 3B gaat trouwen op vrijdag 31 mei. Ze trouwt samen met Marvin. De 

kinderen van groep 3B gaan onder begeleiding van een aantal leerkrachten naar de 

kerkdienst. Zij maken de feestelijke huwelijksvoltrekking mee. Wij wensen juf Inge en Marvin 

samen veel geluk in hun leven. 

• Juf Anne uit groep 7 gaat volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan op basisschool 

De Bukehof in Oudenbosch. Wij wensen haar heel veel plezier op De Bukehof! En juf Henny 

uit groep 6 wensen we veel succes op basisschool Uniek in Hoeven, waar ze inmiddels aan 

de slag is gegaan. 

• In de week van 3 juni is er weer de Willebrordse wandel 4-daagse. Iedereen die graag 

meedoet, kan zich melden bij De Lanteern op maandag en dinsdag tussen 18.00 uur en 

19.00 uur. 

 
 

• Groep 7 heeft met goed gevolg het praktisch verkeersexamen afgelegd. Rachelle uit 

groep 7C heeft hier een mooi stukje over geschreven. 



 
• Komende week komt de GGD op bezoek. Samen kijken we waar we de hygiëne nog 

kunnen verbeteren.  

• In het nieuwe schooljaar gaan we samenwerken met de gemeente aan een veilige 

schoolomgeving. Bij de aanpak gaan we u actief betrekken! 

 

 

 

We begonnen met het theoretisch verkeersexamen (dat moesten we op papier maken). 

Dat was op 4 april en je moest 25 vragen maken en er 16 goed hebben om te slagen. 

Iedereen was geslaagd dus, kregen we een route mee om te oefenen voor het praktisch 

verkeersexamen. 

Het was een route van ongeveer 15/30 min en je moest hem uit je hoofd weten. 

Op donderdag 23 mei was het praktisch verkeersexamen en daarom kwamen we die dag 

allemaal op de fiets. 

We kregen allemaal een geel hesje met een nummer achterop. 

Eerst gingen groep 7a en 7b en daarna groep 7c. 

We werden uit de klas gehaald om alvast te komen.  

De eerste reed weg en rond de 2 minuten werd de volgende gestuurd. 

Er waren 5 punten waar ouders zaten om te kijken of je het goed deed. 

Die ouders zaten op de moeilijkste gedeeltes. 

Toen we terugkwamen mochten we nog 30/45 minuutjes buitenspelen. 

Toen gingen we naar de klas en kregen we te horen dat we allemaal geslaagd waren! 

Dat was de dag van het verkeersexamen!!! 

 

Rachelle van den Broek 7C 
 


