Belangrijke data:
11 oktober
Borgesiusdag: de kinderen zijn vrij.
14-18 oktober Herfstvakantie
21 oktober
Studiedag: de kinderen zijn vrij!
23 oktober
Presentatie ateliers
24 oktober
Kledinginzamelingsactie
26 oktober
Trick or Treat in Lanteern
28 oktober
Start FLUOR week
week 47
Gesprekken groep 1-2, 3 en 8
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STUDIEDAGEN OP VRIJDAG 11 OKTOBER EN MAANDAG 21 OKTOBER
Op de studiedagen 11 oktober en 21 oktober zijn alle kinderen van onze school vrij. Dat betekent dat de
kinderen een extra lange vakantie hebben.

EEN VOORPROEFJE OP DE EXPOSITIE VAN 23 OKTOBER: 18.00u.-20.00u.

Vandaag krijgen de kinderen de uitnodiging mee voor de expositie. Bewaar deze uitnodiging
goed. Er staat een gekleurd vakje op: paars, groen of blauw. Deze uitnodiging moet u
meebrengen, omdat deze meteen geldt als entreebewijs. Familieleden die u meebrengt, horen
ook bij deze uitnodiging. Wij hebben er heel veel zin in; de kinderen hebben prachtige ideeën
over de toekomst.

VERKEER EN VEILIGHEID
Beste ouders/verzorgers,
Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere maanden ontzettend belangrijk. Elke
automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je bumper.
Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘doe je licht dan ook
aan’! En, ja, die hardlopers met een veiligheidshesje of hond met een lampje, die ziet u wel.
Daarom willen wij, kinderen, ouders en andere volwassenen oproepen om zo goed mogelijk
zichtbaar te zijn in het donker.
Veiligheidshesjes met reflecterende stroken, zorgen ervoor dat kinderen in het donker tot op 150
meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid
slechts tot 20 meter en met lichte kleren tot op 50 meter.

Wij vragen u daarom om van 28 oktober tot en met 1 november uw kind en u zelf te laten op
vallen in het verkeer. Dit kan door een veiligheidsvestje te dragen, fluorescerende kleding,
reflecterende armbanden, reflecterende elementen op kleding, rugzakken etc. en natuurlijk
werkende verlichting. Zodat we samen goed zichtbaar zijn in het verkeer.

Tevens vinden deze week ook de groene voetstappen plaats. Groene Voetstappen is een actie
waarin we leerlingen vragen om met de fiets of te voet naar school te komen. Of op de step of
de skates en voor deze keer eens de auto een dagje vrij te geven.
Wij hopen dat u en uw kind deze week vol enthousiasme mee willen doen aan deze actie en we
samen zullen opvallen in deze donkere dagen!
Alvast bedankt,
Team basisschool Heilinde

OVERHANDIGEN CULTUURCHEQUE DOOR RABOBANK
De kinderen van de groepen 3 van juf Inge, Geertje en Amy mochten op dinsdagochtend de
cultuurcheque van de Rabobank in ontvangst nemen.
De kinderen lieten eerst zien hoe ze op school bewegend leren met elkaar.
Juf Inge stelde drie vragen en de kinderen konden op het plein naar 3 juffen rennen voor het juiste
antwoord.
Eenmaal weer terug in hun groepen kregen de kinderen een appel of mandarijn en die traktatie mochten
ze ook uitdelen aan alle kinderen van onze groepen 1-2.
Alle leerkrachten kunnen voor de kinderen van Heilinde nu een extra cultuuractiviteit plannen.

HEILINDEWEETJES
•

De hoofdluiscontrole zal na de herfstvakantie op woensdag 23 oktober uitgevoerd worden.
Graag lange haren in een staart. De werkgroep is dan sneller klaar en kan beter
controleren.

•

In de herfstvakantie zijn er weer allerlei leuke activiteiten te doen in de omgeving zoals bij
het Arboretum in Oudenbosch:

Op woensdag 16 oktober 2019 is er een herfst-kindermiddag in het Arboretum
Oudenbosch. Deze middag is bedoeld voor kinderen van 4 – 12 jaar. De jonge kinderen
hebben begeleiding van een volwassene nodig, iets oudere kinderen kunnen zelfstandig
langs alle opdrachten lopen en ze uitvoeren. Kinderen mogen alle opdrachten doen,
maar dat is niet verplicht. Bij elke opdracht zijn vrijwilligers aanwezig om kinderen indien
nodig te helpen. Het thema dit jaar is “Beter met Planten” een aantal opdrachten is op dit
thema gebaseerd of er van afgeleid.
Wat is er te doen: er zijn 15 opdrachten, verspreid over de tuin. In ieder geval kun je
marshmallows roosteren boven een vuurkorf, kun je luisteren naar verhalen, moet je je
zintuigen gebruiken, kun je knutselen, oefenen met een wichelroede, en er is altijd iets te
drinken en te snoepen. Bij de grot zijn er vuurkorven en kun je marshmallows laten smelten,
en wat drinken. Verder is de grond bezaaid met vruchten, zaden, bolsters en prachtige
bladeren, heerlijk om door te struinen.
De kinderen kunnen starten tussen 13.30 en 15.00 uur. Vanaf 16.00 uur kunnen kinderen
afmaken waar ze mee bezig zijn en om 16.30 uur wordt de middag afgesloten. Deelname
is 3,00 euro per kind. Volwassenen betalen eveneens 3,00 euro. Volwassenen met jaarkaart
hebben gratis toegang, hun deelnemende kinderen betalen wel 3,00 euro.
Waar is de Kindermiddag: Arboretum Oudenbosch, Achter ’t Postkantoor 1,4731 PM
Oudenbosch,0165-317171 www.arboretumoudenbosch.nl
Als het erg slecht weer is, passen we de opdrachten zoveel mogelijk aan. We adviseren om
degelijke schoenen en praktische kleding aan te doen. Het is handig om een (plastic) tas
mee te brengen voor alle spulletjes die je mee naar huis gaat nemen. We hopen veel
deelnemers te ontmoeten op woensdag 16 oktober vanaf 13.30 uur.
•

Over een paar dagen is het zover...!

Van 12 t/m 27 oktober 2019 vieren we in heel Nederland, voor jong en oud, de Week van
het Landschap. Laat je verrassen en ontdek de natuur dichtbij huis!
De provinciale Landschappen laten graag zien hoe mooi en divers die natuur is door
excursies te organiseren, wandel-, vaar- en fietstochten en themadagen zoals een
paddenstoelendag, kookworkshops, streekmarkt en nog veel meer.
Ga mee met de boswachter of ga er zelf op uit met een wandel- of fietsroute en ontdek
de onontdekte natuur dichtbij huis! Kijk op https://www.weekvanhetlandschap.nl/

