Belangrijke data:
4 juli
5 juli
16 augustus

Jaargang 1

“Uitbezemen”groep 8 om 11.45u.
Laatste schooldag om 12.30u. uit
De start van het nieuwe schooljaar!

Nummer 19

AFSCHEID MEESTER KEES DOOR GROEP 8A
Hallo allemaal,
Op dinsdag 11 juni hebben we afscheid genomen van onze directeur: Meester Kees. We
hebben zijn afscheid gevierd door een leuke dag te organiseren met allemaal
verschillende spellen. Wij hadden met groep 8A bedacht om het spel “Ik hou van
Holland” te spelen!
We hadden namelijk van onze juf gehoord dat Meester Kees super goed is in het spelen
van quizzen. Vandaar dat we allemaal moeilijke vragen hadden van muziek uit “ONZE”
tijd! Veel vragen wist meester Kees te beantwoorden. Ook zijn dochter had veel verstand
van muziek!
Aan het einde van de quiz kreeg meester Kees het laatste
puzzelstukje van zijn puzzel. Bij alle klassen heeft hij een
puzzelstukje kunnen verdienen. Toen hij de puzzel had
gemaakt werd de pot met geld overhandigd aan Meester
Kees.

Hij vond de pot erg
vond het heel
alle kinderen geld
verzameld zodat hij
kon gaan doen als
pensioen is met zijn gezin en familie! Hij wil er ook
van gaan doen met zijn kleinkinderen! Wij hopen
Kees heerlijk gaat genieten van zijn pensioen!

zwaar en hij
speciaal dat
hadden
leuke dingen
hij met
leuke dingen
dat meester

Bedankt voor alles meester Kees!
Groep 8A, mede namens alle kinderen van bsHeilinde.

MUSICALS DOOR GROEP 8
De musical “De feestplaneet” is door alle groepen 8 op geheel eigen wijze prachtig
uitgevoerd. De kinderen hebben met groot enthousiasme geacteerd en gezongen. De
decors waren dit jaar “maan”zinnig getekend en geschilderd door een groepje ouders.
Ook bij de kostuums en het schminken van de acteurs hebben we goede hulp gekregen..

We willen jullie hiervoor hartelijk danken. Samen met de kinderen en de leerkrachten
maakten jullie deze uitvoering tot een groot succes.

EINDE SCHOOLJAAR
Het schooljaar is bijna ten einde. Het eerste jaar van basisschool Heilinde zit erop. Wij zijn
trots op de kinderen van onze school die er samen met de leerkrachten een mooi
schooljaar van hebben gemaakt. Met de steun van ouders is dit mogelijk. We hebben
afscheid genomen van meester Kees en juf Anne en verwelkomen nieuwe leerkrachten
op onze school: juf Ines in groep 7, juf Ingeborg in groep 7 en 8, juf Francis in groep 1/2C.
Nu is het tijd voor vakantie en gaan we genieten van de vrije dagen. Wij wensen jullie
allemaal een hele fijne, zonnige vakantie en zien jullie graag weer op maandag 16
augustus.

LEUKE DINGEN OM TE DOEN IN DE VAKANTIE
Naar de zee, fietsen, wandelen, tekenen, zwemmen, lezen, niks doen, laat naar bed,
uitslapen, naar een pretpark, naar het bos, met zand en water spelen, naar het strand,
Met vrienden afspreken, voetballen, dansen, spelletjes doen samen, kamperen, naar een
warm (of koud) land, in de achtertuin spelen, ……………

BELANGRIJKE HEILINDEWEETJES
•

Onderwijs is belangrijk en ouders hebben de plicht om kinderen naar school te
sturen. Wij hechten als school hier veel waarde aan. Hieronder kunt u lezen wat er
verandert in het nieuwe schooljaar.

•

Volgend schooljaar kunnen de kinderen net meer ziekgemeld worden via het
ouderportaal. Het aantal ziekmeldingen op onze school is erg hoog, meer dan 20%.
Dat betekent dat op 500 kinderen op jaarbasis 100 ziekmeldingen zijn. Om dit terug
te dringen zijn we met de GGD een project gestart, waarover we u al eerder
hebben geïnformeerd. Dat project heet M@ZL. Als het kind 5 keer ziekgemeld wordt
met een maximum van 10 dagen, hebben wij zorgen over de gezondheid van het
kind. De leerkracht zal deze bezorgdheid in eerst instantie bij u uiten en met u
zoeken naar mogelijkheden om het kind weer onderwijs te kunnen laten volgen. De
GGD ondersteunt ons hierbij. Het digitaal ziekmelden lijkt een te gemakkelijke
manier om ziek te melden. We gaan dit onderzoeken door volgend jaar het
telefonisch ziekmelden weer in te voeren. U belt tussen 8 uur en half 9 naar de
locatie waar uw kind zich bevindt. Krijgt u daar geen gehoor, dan belt u de andere
locatie. U belt iedere dag om te melden.
- Onderbouw (groep 1 t/m 3)
:
0165-382037
- Middenbouw (groep 4 en 5)
:
0165-350153
- Bovenbouw (groep 6 t/m 8 )
:
0165-350151

•

Ook komen er nog steeds kinderen te laat. De schoolpoorten gaan open om 8.20
uur en 13.05 uur. De kinderen moeten om 8.30 uur en 13.15 uur in de les zijn, want
dat gaat het onderwijs beginnen. Als kinderen vaak te laat komen, nemen de
leerkrachten contact met u hierover op. De tijd die gemist wordt, wordt na school
ingehaald. Als het te laat komen aanhoudt, wordt de leerplichtambtenaar van de
Gemeente Rucphen ingeschakeld.

•

We vragen uw aandacht voor het aanvragen van verlof. Het aanvragen van verlof
is aan regels gebonden. Deze kunt u lezen in de schoolgids op de website. Het
regelen van een vakantie voordat u verlof aanvraagt, is niet de juiste weg. We
geven geen verlof voor vakanties buiten deze periode. Bijv. voor een 12,5-,25-, 50jarig huwelijk staat één dag en niet een hele week of twee dagen aan het
weekend gekoppeld. Bij een feest willen we een kopie van de kaart bij de
aanvraag. Om niet voor vervelende verrassingen te staan, kunt u het beste de
schoolgids doorlezen of informatie vragen op school bij de directie.

•

Met juf Susan gaat het een klein beetje beter. Zij is klaar met haar behandelingen
en herstelt hiervan langzaam. Ze wil langs deze weg jullie allemaal een fijne
vakantie wensen en bedanken voor de mooie kaarten, bloemen en lieve woorden.
Dat heeft haar veel steun gegeven om de zware weg te doorstaan.
Bedankt iedereen!

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder

•

Juf Bianca mag gaan revalideren na haar rugoperatie en juf Marjon werkt weer fijn
in groep 5.

•

De schoolkalender 2019-2020 staat vanaf 8 juli op de site: www.bsheilinde.nl, zodat
u alvast een kijkje kunt nemen en afstemmen met uw thuisagenda.

•

Na de zomervakantie hebben we op maandag 19 augustus de eerste
hoofdluiscontrole. We kunnen nog wel wat ouders gebruiken om ons team te
versterken. Welkom! U kunt eerst een keer meelopen om te kijken of dit iets voor u
is!! Voor de aangepaste aanpak kunt u kijken op onze site onder protocollen.
Graag aanmelden bij juf Marijke.

