Belangrijke data:
18 september
Studiedag team, leerlingen vrij
25 september
Handbaltoernooi groep 6,7,8
23-27 september
30 sept.-4 okt.
Weken van de ouderkindgesprekken
30 september
Start van de ateliers
11 oktober
Borgesiusdag: kinderen zijn vrij.
14-18 oktober
Herfstvakantie
21 oktober
Studiedag: de kinderen zijn vrij!
23 oktober
Presentatie ateliers
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OP TIJD NAAR SCHOOL
We zien nog regelmatig dat kinderen te laat in de klas zijn. Als kinderen te laat in de klas komen,
wordt de start van de dag verstoord. Het is niet fijn voor uw kind om in een klas te komen, waar de
leerkracht en de kinderen al begonnen zijn met de dag. Alle ogen zijn op het kind gericht, dat te
laat komt, en dat kan ongemakkelijk aanvoelen. U kunt uw kind helpen en stimuleren op tijd naar
school te gaan. De gemiste tijd wordt na schooltijd ingehaald. De leerkracht belt u op als dit het
geval is. Als uw kind te laat blijft komen, zijn we genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te
schakelen.

HANDBALTOERNOOI
Het handbaltoernooi van 18 september voor de groepen 4 en 5 kan helaas niet
doorgaan. Het toernooi van 25 september voor de groepen 6, 7 en 8 gaat wel door.
De kinderen hebben teams gevormd en krijgen een wedstrijdboekje.

OUDER-KINDGESPREKKEN
In de weken van 23 september en 30 september vinden de ouder-kindgesprekken plaats.
Deze gesprekken zijn na schooltijd tot 17.00 uur georganiseerd. Op deze manier kunnen
alle kinderen erbij aanwezig zijn. Ook op woensdag- en vrijdagmiddag is er gelegenheid
om de gesprekken te plannen. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen over het
doel van deze gesprekken. We vinden het erg belangrijk om het schooljaar met ouders
en kind positief op te starten. Op deze manier leren we elkaar beter kennen en kunnen
we de kinderen stimuleren en motiveren om hun best te doen voor school.

STUDIEDAG LEERKRACHTEN OP WOENSDAG 18 SEPTEMBER
Op deze studiedag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten praten en werken met elkaar
aan de vernieuwingen, verbeteringen op onze school. Deze dag staat in het teken van
scholing rondom de werkwijze van Stichting Leerkracht met de volgende onderwerpen:
• Hoe gebruik ik het bord in de klas en creëer ik meer betrokkenheid en
verantwoordelijkheid bij kinderen?
• Hoe stel ik doelen die gericht zijn op het leren door de kinderen?
In de middag besteden we aandacht aan de werkwijze bij rekenen. Ook hier staat het
werken op doelen centraal. Hoe bied ik de kinderen de leerstof aan die ze nodig hebben
en hoe volg ik dit proces?
We hebben ook aandacht voor onze zorgstructuur: Hoe bieden wij de juiste zorg aan alle
kinderen op onze school? Waar ligt de verantwoordelijkheid van iedereen die hiermee te
maken heeft?
We hopen dat we door deze dag het onderwijs iedere dag een beetje beter te maken.

BELANGRIJKE HEILINDEWEETJES
Wist u dat er kinderen zijn op onze school die zo fanatiek lootjes verkopen voor
Jantje Beton dat ze heel graag aan een tweede boekje beginnen. Wij waarderen
hun enorme inzet en betrokkenheid!
• Er hebben zich al vijf ouders enthousiast opgegeven voor het helpen bij de Heilinde
Crea-Carrousel! Wie ook nog zin heeft, kan zich opgeven persoonlijk bij juf Ans of
via het ouderportaal.
• Op onze school lopen studenten mee om het vak van leerkracht te leren.
In groep 6 van meester Rob start dinsdag meester Walou, in groep 3 van juf
Geertje is juf Ilse al een paar weken actief (ze zal ook in andere groepen te vinden
zijn) en in de groep van juf Nikita oefent juf Esmee met lesgeven. Daarnaast is juf
Sem aan het studeren voor pedagoog en wordt ze begeleid door juf Marieke,
een van onze intern begeleiders.
• We hebben in het bovenbouw gebouw een mooie verzameling van kleding,
schoenen, lunchdozen, gymtassen en gymspullen. In de onderbouw staat ook een
kist met gevonden voorwerpen. We willen iedereen nog een week de tijd geven
om hun eigendom op te halen. Daarna wordt alles opgeruimd.
•

•

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben samen met Anneke van bureau
Beeldeducatie en Oudenbosch ideeën verzameld over het thema Bouwen aan de
toekomst. De kinderen gaven aan erg trots te zijn op hun ouders die werken in de
bouw. Ze zouden het erg leuk vinden als er papa’s en mama’s, opa’s en oma’s zijn
die hun kwaliteiten op dit gebied kunnen laten zien. Ook willen de kinderen de
burgemeester betrekken bij het project om ideeën te delen over hoe we St.
Willebord schoner kunnen maken.

