Belangrijke data:
6 januari
14 januari
17 januari
20-23 januari
24 januari
10-13 februari
17 februari
21 februari
24-28 februari

Jaargang 2

De school begint weer vandaag.
Schoolbezoek door College van
Bestuur
Rapport gaat mee naar huis!
Week van de rapportgesprekken
groep 3 t/m 7
Studiedag: de kinderen zijn vrij.
Week van de gesprekken voor
groep 1-2 en groep 8
Cito LOVS gaat mee naar huis.
Carnavalsfeest op school.
Carnavalsvakantie
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KERSTVIERING OP ONZE SCHOOL
Op donderdag 19 december hebben we samen een fantastische kerstavond beleefd. De kinderen en
leerkrachten hadden hun mooiste kerstkleren aan. De ouders hadden weer hele smakelijke hapjes
gemaakt voor alle kinderen in de groep. Iedereen was zichtbaar aan het genieten. Voordat we gingen
eten, hebben we een mooie tocht door het park en de kerk gemaakt. Een lange stoet kinderen met
verlichte kerstmutsen sierde het mooie park in St. Willebrord. Onderweg genoot iedereen van groepjes
kinderen die kerstliederen zongen, dansjes deden op kerstmuziek, levende standbeelden in kerststijl
uitbeeldden. De kerstman en een levende kerstboom deelden lekkere kerstkransjes uit.
We kijken terug op een zeer geslaagde avond en bedanken hiervoor alle kinderen, ouders en leerkrachten
voor hun bijdrage, met een speciale dank aan de oudervereniging die zich extra heeft ingespannen om
alles goed en veilig (brigadiers) te laten verlopen.

JUF SUSAN, JUF MARIANNE en JUF BIANCA
Na de kerstvakantie zullen juf Susan en juf Marianne in een rustig tempo hun werkzaamheden
weer oppakken. Op bepaalde momenten in de week zullen zij aanwezig zijn en werken met
groepjes kinderen. Wij vinden het fijn dat zij weer aanwezig zijn. Juf Bianca zal na de kerstvakantie
weer vier volledige dagen werken en na carnaval vijf.

JUF ANS
Zoals u weet, heeft juf Ans laten weten in september dat zij zal stoppen als directeur op een
bepaald moment. Dat moment is gekomen en per 1 februari 2020 neemt zij afscheid van de
school. Juf Ans blijft binnen de Borgesiusstichting en zal voor meerdere scholen werkzaamheden
verrichten die gericht zijn op coaching en begeleiding.

RAPPORTGESPREKKEN
In de week van 20 januari vinden de rapportgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 7. De
middentoetsing van het Cito-leerlingvolgsysteem wordt niet meegenomen in dit gesprek, omdat
we in deze periode nog volop bezig zijn met de toetsing. Op een later tijdstip krijgt uw kind de
resultaten mee naar huis. Ouders hebben aangegeven dat een rapportgesprek in maart laat is.
Daar zijn wij het mee eens. Daarom hebben we de rapportgesprekken op een eerder tijdstip
geplaatst. In de week na de kerstvakantie zal het ouderportaal opengezet worden, zodat u zich
kunt inschrijven voor de gesprekken.
In de week van 10 t/m 13 februari vinden de adviesgesprekken voor groep 8 plaats en de
gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen van de groepen 1-2 aan. Deze gesprekken
vinden plaats aan de hand van KIJK. In de laatste week van januari zal het ouderportaal
openstaan om in te schrijven voor de gesprekken.

ONZE KLIMMUUR

De kinderen klimmen met elkaar tijdens het buitenspelen op onze klimmuur. Deze muur is een
cadeautje van de MR om het spelen en bewegen op onze school te stimuleren.
De kinderen waarderen dit cadeautje enorm.

HEILINDEWEETJES
•

•

•

In het nieuws heeft u kunnen volgen dat er misschien weer een staking komt op 30 en 31
januari. Het is nu nog onzeker of er daadwerkelijk een staking georganiseerd wordt en of wij
als school hieraan meedoen. Binnen de Borgesiusstichting is hier veel overleg over, maar een
besluit is nog niet genomen. Wij wachten nog even af wat er gebeurt met de
onderhandelingen. U hoort in de week na de kerstvakantie wat het team van basisschool
Heilinde gaat doen.
Op 14 januari komt het College van Bestuur een bezoek brengen aan onze school. Zij zullen
de gehele dag aanwezig zijn en gesprekken voeren met kinderen, ouders, leerkrachten, IB’ers
en directie. Dit bezoek is onderdeel van het kwaliteitssysteem van de Borgesiusstichting.
Op 6 januari starten we weer en verwelkomen we alle kinderen weer graag om 8.20 uur.

Team Heilinde wenst iedereen een hele fijne kerstvakantie, hele mooie
kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar.

