Belangrijke data:
16 november
Sinterklaas komt aan in
Nederland.
18-22 november Voortgangs- en (voorlopige)
adviesgesprekken groep 1-2, 3
en 8
5 december
De Sint en zijn Pieten bezoeken
de school.
6 december
Rots & Watertraining voor het
team; de kinderen zijn vrij.
19 december
Kerstviering op school van
17.00u. tot 19.00u.
20 december
De kerstvakantie begint. De
kinderen zijn vrij.
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NIEUWS VAN GROEP 7: BEZOEK VAN DE HEIDESTEDE
Op donderdag 31 oktober 2019 hebben we met alle groepen zeven de bejaarden van De
Heidestede geschetst.
In ons groepje zaten: Nina, Lina, Roos, Luna Llena, Rayn en Olek. We tekenden mevr. Lambregts
na. Mevr. Lambregts was een beetje doof en praatte best zacht, maar ze was wel heel lief. Er
kwamen begeleiders mee voor de bejaarden omdat de meeste bejaarden in een rolstoel zaten.
Mevr. Lambregts vond de schetsen heel mooi en dat vonden wij ook. We gaan de tekening nog
afmaken en opsturen, want we doen mee aan een wedstrijd. We vonden het heel gezellig en we
hopen dat ze nog een keertje bij ons op school op bezoek komen!

VOORTGANGS- EN ADVIESGESPREKKEN
In de week van 18 t/m 22 november vinden voortgangsgesprekken plaats met de ouders van de
kinderen van de groepen 1-2. De leerkrachten bespreken samen met de ouders de ontwikkeling
van de kinderen. Dit doen zij aan de hand van het observatie-instrument Kijk. Samen bekijken zij
waar het kind in de ontwikkeling staat en wat er nodig is om de ontwikkeling te stimuleren.
In de groepen 3 wordt samen met de ouders, kinderen en leerkrachten besproken hoe het met
de leesontwikkeling gaat. Samen bespreken zij wat er nodig is om het lezen thuis en op school te
stimuleren. Om het lezen op een hoog niveau te krijgen, is het belangrijk veel leeskilometers te
maken. Dat kan niet alleen op school, dat is thuis ook nodig.
In de groepen 8 bespreken de leerkrachten samen met de ouders en de kinderen het voorlopige
advies. De kinderen weten wat zij moeten doen om dit advies te behouden of te verhogen
voordat het definitief advies in februari wordt gegeven. De eerste rapportgesprekken staan
gepland in januari. Mocht u eerder vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u
altijd een gesprek plannen met de groepsleerkracht.

DE SINT EN ZIJN PIETEN ZIJN WEER IN HET LAND
Op zaterdag 16 november komt de Sint weer aan in ons land. Dit jaar komen de Sint e zijn pieten
aan in Apeldoorn. Hij zal heel veel plaatsen aandoen in het weekend en er zullen weer vele
schoentjes gevuld worden. Op donderdag 5 december komt de Sint een bezoek brengen aan
onze school. Uiteraard brengt hij zijn Pieten weer mee. Op vrijdag 6 december zijn de kinderen vrij
en kunnen ze fijn spelen.

VERKEERSVEILIGHEID OP EN RONDOM DE SCHOOL
Een aantal weken geleden hebben medewerkers van Veilig Verkeer Nederland in samenwerking
met ouders en kinderen van onze school een film gemaakt over de mogelijke plekken waar
verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Dit filmpje kunt u binnenkort bekijken op het
ouderportaal.
Vooral de plekken waar kinderen fietsen en ouders wachten bij de poorten van de onderbouw
zorgen voor onveilige situaties. Deze situaties zijn eenvoudig op te lossen door op de stoep te
gaan staan en niet op het fietspad.
Ook zijn er vele ouders die hun auto parkeren op de parkeerplaats van het Gezondheidscentrum.
Officieel is deze parkeerplaats alleen voor bezoekers aan het Gezondheidscentrum en de
bewoners.
Wij vragen u nog steeds om met de fiets of te voet naar school te komen. Als u toch met de auto
komt, is er ook ruimte in het park en omliggende straten. De parkeerruimte in ’t Smidsstraatje is
beperkt beschikbaar. Houd u a.u.b. geen plaatsen bezet van de bewoners zelf.
De enige manier om de verkeerssituatie te verbeteren, is het veranderen van gedrag dat de mens
gewend is om te doen. Om kinderen goed gedrag aan te leren in het verkeer, is het belangrijk dit
gedrag goed voor te doen en met kinderen in gesprek te gaan.
U krijgt via het ouderportaal een uitnodiging om mee te doen met een enquête over verkeer. Wij
willen u vragen deze in te vullen. Dan krijgen wij informatie waarmee we verder ideeën en
plannen kunnen ontwikkelen om de verkeerssituatie samen met de gemeente en u veiliger te
maken.

ROTS & WATERTRAINING VOOR TEAM HEILINDE OP 6 DECEMBER
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale
vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van
sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend
gedrag. Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene. Het Rots & Water programma kan
worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pest-programma, dat
psychofysiek werkt. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek
positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening
worden sociale-communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke

oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprek. Op
de site https://www.rotsenwater.nl/ kunt u nog meer lezen over dit programma.
Om kinderen goed gedrag aan te leren is het belangrijk dat we als volwassenen zelf het
programma ervaren. Dan zijn we een beter voorbeeld voor de kinderen. Op de studiedag van 6
december zullen wij als team deze ervaring opdoen.

OPBRENGST KLEDINGACTIE
De inzameling van de kleding in oktober heeft €520,00 opgebracht. Deze opbrengst wordt gebruikt om de
schoolreis betaalbaar te maken voor alle kinderen. Wij danken jullie hartelijk voor de grote inzameling. In
het voorjaar zullen we weer eenzelfde actie organiseren.

HEILINDEWEETJES
•

•

•

Bij TSO Kober worden nog steeds vrijwilligers gezocht om te helpen bij het overblijven op
maandag, dinsdag en donderdag. Steeds meer kinderen blijven over en we kunnen extra
handjes gebruiken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u informeren bij
overbijvenheilinde@kober.nl
Oproep: Twee keer per jaar komt het kwaliteitsforum bij elkaar op onze school. In dit forum
zitten ouders die samen met de directie praten over de kwaliteit van het onderwijs op
basisschool Heilinde. Enthousiaste ouders nemen deel aan dit forum en praten met de
directie op een positief kritische manier. Momenteel bestaat de groep uit 5 ouders. Wij
willen graag dat dit ouderforum groter wordt. Om een evenwichtige verdeling te hebben,
willen we vragen of er ouders geïnteresseerd zijn waarvan de kinderen in de groepen 1-2
zitten. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen hierover, dan kunt u zich melden bij juf
Marijke en juf Ans.
Oproep: Ieder jaar doen veel kinderen van de groepen 4 hun communie. Dat wordt
georganiseerd door de kerk. Op school doen wij een project en treffen we

voorbereidingen op de mooie diensten in de kerk. De kerk en school kunnen dit niet alleen.
Daarom is er al vele jaren hulp van ouders die in de communiewerkgroep zitten. Deze
communiewerkgroep zoekt ouders die zich willen aansluiten om de communie tot een
prachtig feest te maken. We vragen ouders van de groepen 1-2, 3 en 4 om zich op te
geven. U kunt informatie vragen of uzelf aanmelden bij José Maas. U kunt haar bereiken
via het volgende mailadres: jerriejosemaas@ziggo.nl.

