
  

 

 

 
 

DE EXPOSITIE VAN DE HEILINDE CREACAROUSSEL 
De expositie “Samen bouwen aan de toekomst” was een succes. U bent met velen gekomen om de 
werkstukken van de kinderen te komen bekijken. U heeft mooie reacties gegeven op de tentoonstelling: 

“Heel erg mooi gemaakt. We zijn nieuwsgierig naar de 

expositie van volgend jaar.” 

“Leuk om te zien waar de kinderen mee bezig zijn i.c.m. de toekomst. HUN 
TOEKOMST!” 

“Geweldig georganiseerd.” 
“Heel bijzonder; heel speciaal.” 

“Verbazingwekkend mooi” 
“Leuk dat dit wordt georganiseerd; dat geeft de kinderen meer waardering.” 

“Alles met aandacht en sommige werkjes met diep inzicht!” 

 

  
Op onze website kunt u het filmpje vinden dat gemaakt is op deze avond. De link is ook via het 

ouderportaal verspreid. Nogmaals dank jullie wel voor de komst! 

 

GROENE VOETSTAPPEN EN FLUORFEEST 

 
Afgelopen week zijn er heel wat kinderen met fluorescerende hesjes en goed verlichte fietsen naar school 

gekomen. Er zijn zelfs ouders die gestimuleerd worden door hun eigen kinderen om goed zichtbaar naar 

school te gaan. Wij hopen dat u dit allemaal samen vasthoudt. 

  

    

Jaargang 2 Nummer 7 

Belangrijke data:   

 

week 47              Gesprekken groep 1-2, 3 en 8 

16 november      De Sint en zijn Pieten komen aan in   
                             Apeldoorn. 

5 december       De Sint komt op school. 

 

 

 



                                                                                         

HEIKNEUTERS LAMPIONNENOPTOCHT 
Traditiegetrouw wordt het carnavalsseizoen in Sint Willebrord weer geopend door Stichting 
Carnaval de Heikneuters op 11 november a.s. Na het succes van de afgelopen jaren trekt er ook 
dit jaar weer een stoet met kinderen met zelf geknutselde lampionnen door de straten van Sint 

Willebrord. De optocht start om 18.30 uur bij Gemeenschapshuis de Lanteern en eindigt omstreeks 
19.30 uur bij café-zaal de Kwast, waar de kinderen getrakteerd worden op een drankje en wat 

lekkers. Deze avond wordt op ludieke wijze Prins Carnaval binnengehaald. Aansluitend vindt de 
installatie van de Raad van Elf en Kopgroep van de Heikneuters plaats. De optocht wordt weer 

muzikaal omlijst door Fanfare de Eendracht en iedereen is welkom en mag ook meelopen. De 
knutsel bouwpakketten worden via de school verstrekt aan de kinderen. Mocht u onverhoopt niet in 
het bezit hebben weten te komen van het knutselpakket. Dan zijn deze ook af te halen bij 

speelgoedzaak Rommers en Novalux eventueel kunt u ook altijd contact op nemen met de 
Heikneuters via Facebook of download hem zelf via de website: www.heikneuterswillebrord.nl met 

de Heikneuters via Facebook of download hem zelf via de website: www.heikneuterswillebrord.nl 
 

STAKING OP 6 NOVEMBER 
 

Beste ouders en kinderen  

Op 6 november sluiten we onze school sluiten,  

omdat veel collega’s individueel besloten hebben die dag te staken. 

Collega’s, die wel willen werken, zijn die dag op school. 

 

 

ROTS & WATER-TRAINING OP ONZE SCHOOL 
Op dinsdag 29 oktober zijn juf Kitty en juf Inge gestart met het geven van Rots & Water-training op 
onze school. De kinderen krijgen tijdens een tiental trainingen les over verschillende onderwerpen. 

De kinderen leren over de verschillende elementen van Rots en Water, te zien op het 
onderstaande plaatje. Ze leren de verschillen en overeenkomsten en hoe ze hier met respect 

voor elkaar mee om kunnen gaan. Het is een training waarbij de kinderen middels oefeningen 
ervaring opdoen om vervolgens tijdens een groepsgesprek hierop te evalueren. Er wordt steeds 

de transfer (=verbinding) gemaakt naar alledaagse en klassensituaties. De basis draait om het 
gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in je buik) en focussen (het richten van 
de aandacht). Het stevig en sterk staan is hierbij de belangrijke basis. 

 

  

 

 

Jij bent speciaal, 

 er is er maar één zoals jij, 

 en alles wat je in je leven nodig hebt, 
  



heb je altijd al bij je. 

 Voeten om sterk te staan, 

 een buik om sterkt te zijn, 

 en om tot rust te leren komen, 

 een hart om te openen, 

 om van mensen te houden, 

 en een hoofd om te leren kiezen, 

 tussen een Rotsactie en een Wateractie. 
  

 
  

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP CARNAVAL 2019 

GROENE VOETSTAPPEN EN FLUORFEEST 
Beste ouders, 
 

De carnavalswerkgroep van onze school is deze week bij elkaar gekomen. We hebben besloten 

om dit jaar geen optocht te doen, dit vanwege de grote organisatie en het regelen van 
verkeershulp. Mocht u samen met uw kind toch een wagentje willen maken, is dit alleen voor de 

grote optocht in het dorp. We hebben een andere invulling voor een gezellig carnavalsfeest. 
 

DOE-DAG MET BEWEGEND LEREN 
Op school besteden wij steeds meer aandacht aan het bewegend leren. Door bewegen en leren 

af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter concentreren. Uit steeds meer onderzoeken 
blijkt dat meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties.  

In de groepen 3 bieden wij daarom regelmatig verschillende vakgebieden op een spelende 
manier aan. Vandaag stond zelfs een DOE-vrijdag voor deze groepen op het programma. De 
boeken blijven op deze dag dicht en we gaan bewegend aan de slag. Het weer zat niet 

helemaal mee maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen zijn reuze enthousiast en wij zien 
dit ook terug in de resultaten. 

 

  
 

 

HEILINDEWEETJES 
• Nog steeds komen veel kinderen te laat. Kinderen die te laat komen, halen de gemiste tijd 

na schooltijd in. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om ervoor te zorgen dat de 

kinderen op tijd op school zijn. Ook de kinderen hebben hierin een goed voorbeeld nodig. 



 

• Der ziekmeldingen vanaf 20-9 tot 1-11 zijn als volgt verdeeld: Op maandagen zijn er 109 

meldingen, op dinsdagen 66, op woensdagen 47, op donderdagen 105 en op vrijdagen 

36. Zoals u kunt zien, worden op maandagen en donderdagen veel kinderen ziekgemeld. 

De leerkrachten gaan hierover in gesprek als er 5 meldingen gedaan zijn of als het kind 10 

dagen ziek is geweest in totaal. Het kan zijn dat de jeugdarts en de leerplichtambtenaar 

betrokken wordt om ervoor te zorgen dat kinderen gezond naar school komen. 

 

• Met verjaardagen wordt er steeds vaker gezond getrakteerd. Wij vinden het heel fijn om te 

zien dat ouders en kinderen zich inspannen om gezonde traktaties te maken. Hieronder ziet 

u een voorbeeld van een leuke en gezonde traktatie! 

 


