Belangrijke data:
30 september
11 oktober
14-18 oktober
21 oktober
23 oktober
28 oktober

Jaargang 2

Start van de ateliers
Borgesiusdag: kinderen zijn vrij.
Herfstvakantie
Studiedag: de kinderen zijn vrij!
Presentatie ateliers
Fluoractie

Nummer 4

FRANSISCUSVIERING
Beste ouders en kinderen,
Op 5 oktober vieren wij de feestdag van de patroonheilige van onze parochie: Franciscus van
Assisi. Zoals jullie weten is het op 4 oktober dierendag. De dag dat we extra aandacht besteden
aan onze (huis)dieren. De dag is ontstaan door de heilige Franciscus. Die wilde eenvoudig leven,
trok zich terug in de natuur. Er gaat zelfs het verhaal dat hij kon praten met de dieren.
Hij maakte een mooi lied waarin hij de zon, de maan en andere natuurverschijnselen zijn broeders
en zusters noemde. Franciscus wijst ons op onze zorg voor de natuur en voor onze medemensen.
De viering is om 19.00 uur in de Martinuskerk in Schijf.
Het pastoraal team zal hierin voorgaan en een groot samengesteld koor van alle koren uit de
verschillende parochiekernen zullen samen met de kerkgangers de viering muzikaal opluisteren.
Ook het kinderkoor van Schijf zal zingen.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst die erg leuk gaat worden!!
Wat we gaan doen blijft nog een verrassing, maar het heeft te maken met de kerststal.
Franciscus heeft namelijk als eerste een kerststal opgebouwd…met levende dieren!
Na afloop is er ontmoeting onder elkaar met koffie, thee en door mensen eigen gemaakte taart.
Voor kinderen is er natuurlijk ook te drinken.
En na afloop krijgen ze nog een leuke verrassing om mee te nemen.
Mis het niet!! In dit weekend zijn alle andere kerken van de Sint Franciscusparochie gesloten.

KLEDINGINZAMELINGSACTIE OP 24 OKTOBER
Op 24 oktober houdt de Oudervereniging een inzamelactie voor gebruikte kleding.
De kleding kan in de ochtend van 8.00u. tot 10.00u. en in de middag van 13.15u. tot 14.15u.
ingeleverd worden bij de zwarte poort. Wilt u samen met uw kinderen eens in de kast kijken?

WIE HELPT ER MEE SPAREN?
Voor de Trick en TreaT hebben we een paar honderd lege glazen potjes zonder deksel nodig om
waxinekaarsjes in te kunnen zetten.
Je kunt ze inleveren bij de Lanteern of op school in een doos bij de ingang van locatie
middenbouw gebouw (groep 4-5).
Alvast bedankt namens de organisatie van dit spektakel dat op zaterdag 26 oktober plaatsvindt.

SCHOOLHANDBALTOERNOOI VERTELD DOOR RACHELLE EN DIMAY 8A
De teams van bs Heilinde hebben meegedaan aan het handbaltoernooi van hv Orion in de
gemeente Rucphen. De teams die mee hebben gedaan zijn: The Revenge of Watersheep,
Teveelgevraagd en Never back down team
De teams kwamen aan en moesten even wachten tot ze hun eerste wedstrijd konden spelen. Er
waren veel teams aanwezigen het was heel gezellig. Alle wedstrijden werden leuk en sportief
gespeeld. Alle kinderen deden allemaal sportief mee en iedereen deed zijn best. We hebben het
erg naar ons zin gehad. Tussen de wedstrijden door kon je iets lekkers halen bij de kantine. Je kon
ook een bal huren bij het wedstrijd secretariaat en dan nog even oefenen. Elk team moest 2 of 3
wedstrijden spelen, hierna had je de kruisfinales. Tijdens de kruisfinale moesten de teams van de
eerste en derde poule tegen elkaar en de tweede en vierde poule tegen elkaar. De winnaars
van de wedstrijden streden voor een plek in de finale. In de kruisfinale moesten teveelgevraagd
en The Revenge of Watersheep tegen elkaar. The Revenge of Watersheep won de wedstrijd met
7-5 dus The Revenge of Watersheep ging door naar de finale!!!! Ze gingen strijden voor de 1e of
2e plek. Teveelgevraagd ging door naar de finale voor de 3e en 4e plek. The Revenge of
Watersheep en Teveelgevraagd wonnen allebei die wedstijd. Dus The Revenge of Watersheep
werd eerste en Teveelgevraagd werd derde. We zijn supertrots op onze prijzen. Hieronder nog
een aantal foto’s van onze teams!
Rachelle en Dimay groep 8A

BEZOEK VAN DE WETHOUDER EN AMBTENAREN AAN ONZE SCHOOL
Op woensdag 25 september heeft wethouder Suzanne Breedveld met haar ambtenaren een
bezoek gebracht aan onze school. Juf Marijke heeft samen met hen gesproken over de volgende
onderwerpen:
• Samenwerking met de peuterspeelzaal Dol-Fijn en het voorschoolse programma;
• De verkeersveiligheid voor de kinderen op onze school;
• De bibliotheek op school en de verteltassen voor de kinderen van groep 1-2;
• Sporten en bewegen op en buiten school: we hebben verteld over het bewegend leren
dat we op onze school toepassen en mogelijkheden voor bewegen in het dorp;
• Het milieuproject van de gemeente in samenwerking met de scholen van de gemeente
Rucphen in het kader van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving;
• De jeugdprofessionals, die bezig zijn met het positief stimuleren en bespreken van gedrag
en welbevinden van kinderen op school en in de gezinssituatie;
• Gezonde voeding en gezonde leefstijl stimuleren.
Hieronder volgt een verslagje van het interview dat drie kinderen namens de groepen 8 daarna ook
met de wethouder gehad hebben.

Bezoek wethouder onderwijs gemeente Rucphen
Wij hebben woensdag 25 September vragen mogen stellen aan de wethouder over het
onderwijs. We willen jullie daar graag iets over vertellen. We hebben afgesproken met de
wethouder in de koffiekamer van onze school. We hebben de vragen gesteld die we met de klas
hebben bedacht. Eén van die vragen was: kunnen we bij de school de situatie veiliger maken. Ze
antwoordden daarop dat ze daar al een beetje mee bezig zijn. Toen zeiden wij dat er drempels
moeten komen op de parkeerplaats. Ze vonden dat een goed idee. Wij hebben nog veel meer
vragen gesteld, maar over de situatie bij school vonden wij het meest belangrijk. Ook hebben we
gevraagd wat ze vindt van de scholen in de gemeente Rucphen. Ze was erg tevreden over de
scholen. Ook over die van ons!!!
Gino en Jenna groep 8A en Rania groep 8C

HEILINDEWEETJES
•
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De ateliers starten weer op 30 september. Er hebben al ouders zich aangemeld om mee te
helpen. Als u graag komt helpen, geef dit door aan de leerkracht van de groep.
In onze groepen starten we iedere met de bordsessies; Iedere dag benoemen de kinderen
in de groep hoe ze zich voelen en wat hun succeservaringen zijn. In de klas hebben de
kinderen ook doelen benoemd die op het bord staan. Ze willen bijvoorbeeld werken aan
een fijne sfeer in de groep. Daarbij bedenken ze acties om de samenwerking in de groep
fijn en positief te houden. Tijdens de ouder-kindgesprekken kunt u de op de borden kijken
en aan uw kind vragen hoe de bordsessies gaan.
In de groepen 3, 5 en 7 kwam afgelopen week meneer Marcel kijken naar onze
rekenlessen. Hij zag dat de leerkrachten met de kinderen hard aan het werk waren om de

•

rekendoelen te halen. Binnenkort komt hij extra tips geven om ons rekenonderwijs nog
beter te maken.
De Kinderboekenweek start weer op 2 oktober en duurt tot en met 13 oktober met als
thema “Reis mee!” Er zijn allerlei activiteiten in de bibliotheek.

GRATIS THEATERWORKSHOP TIJDENS KINDERBOEKENWEEK IN BIBLIOTHEEK
RUCPHEN
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Kinderen zijn van harte welkom in de bieb in Rucphen bij de volgende activiteiten:
Theaterworkshop “Reis rond de wereld”
door
Van Creatieve Huize
op woensdag 9 oktober
om 15.00 uur
in de bibliotheek van Rucphen.
De workshop is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar (groep 4 t/m 8).
In deze theaterworkshop maken kinderen een reis rondom de wereld met allerlei verschillende
voertuigen. Fietsen op de tandem door Nederland, rijden met een jeep door de jungle en vliegen
met je eigen ruimteschip naar de maan. Door middel van verschillende speloefeningen maken
de kinderen kennis met toneel en allerlei vormen van vervoer. Tijdens deze workshop leren de
kinderen zelf hun eigen verhalen te vertellen door hun fantasie te gebruiken. Samen gaan ze aan
de slag om een mooi avontuur te beleven: op ontdekkingsreis tijden de Kinderboekenweek!
Naast deze workshop is er voor elk kind wat lekkers, kunnen de kinderen een kleurplaat ophalen,
meedoen aan een speurtocht én kans maken op het winnen van een boekenbon.
De activiteiten zijn gratis.
Wil je meedoen met de theaterworkshop en zeker zijn van je plek?
Meld je dan even aan bij de bibliotheek (tel. 0165-341789 of via e-mail:
rucphen@bibliotheekvannu.nl)

