Belangrijke data:
5 december
6 december
19 december
20 december

Jaargang 2

De Sint en zijn Pieten bezoeken
de school.
Rots & Watertraining voor het
team; de kinderen zijn vrij.
Kerstviering op school van
17.00u. tot 19.00u.
De kerstvakantie begint. De
kinderen zijn vrij.
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VOORLEESKAMPIOEN VAN BASISSCHOOL HEILINDE IS SANNE STOOP!

Sanne Stoop uit groep 8A is voorleeskampioen geworden van basisschool Heilinde. Ze heeft heel
enthousiast een fragment voorgelezen uit het boek Het meisje van Loch Ness. Dit boek is
geschreven door Hannemieke Stamperius. De winnaar van schooljaar 2019-2020 werd bekend
gemaakt door schrijver Rien Broere. Rien Broere komt uit Roosendaal en heeft al heel wat boeken
geschreven zoals Kwakbollen en kuitenbijters, de leesserie Juf & co. Het was extra leuk dat deze
schrijver Sanne feliciteerde met haar overwinning. Wij zijn trots op Sanne dat ze onze school gaat
vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd.

SINT EN ZIJN PIETEN OP BASISSCHOOL HEILINDE
Het is bijna zover, nog een paar nachtjes slapen en de Sint komt onze school bezoeken samen
met zijn Pieten. We vinden dit weer heel leuk en toch ook een beetje spannend. Hopelijk vindt hij
de weg weer naar onze school op donderdag 5 december....

KERST VIEREN WE SAMEN OP DONDERDAG 19 DECEMBER
Op donderdag 19 december vieren we samen het kerstfeest op school van 17.00 uur tot 19.00
uur. We willen dit jaar een korte herdertjestocht lopen in het park. Aansluitend eten we
gezamenlijk in de klas. We vragen de ouders om lekkere hapjes te maken. De leerkrachten zullen
per groep via het ouderportaal jullie op de hoogte brengen van de werkwijze. Informatie over de
precieze invulling van dit feest volgt nog.

Op 20 december zijn alle kinderen vrij en kan de kerstvakantie beginnen!

TRAKTATIES OP ONZE SCHOOL
De traktaties worden steeds gezonder en dat kunnen we waarderen. Toch merken we ook dat
sommige traktaties te groot en te veel zijn. We vragen u om één traktatie te verzorgen. Dat
betekent dat één pakketje met 5 onderdelen een te grote traktatie is. Wij vinden het belangrijk
dat er geen verschil gemaakt wordt in de traktaties. Binnen de werkgroep “De gezonde school”

zullen we regels over de traktatie opnieuw bekijken en formuleren. We willen alvast aan u vragen
om in het belang van alle kinderen één kleine, gezonde traktatie aan te bieden.

PIETENCIRCUIT IN DE ONDERBOUW
De kinderen van de groepen 1-2B en 1/2F hebben zich op vrijdag 29-11 vermaakt met een
pietencircuit. Veel kinderen kwamen verkleed als piet en hebben samen pietengym gedaan. Ze
hebben ook heerlijke pepernoten gebakken. Eerst moesten ze het deeg kneden, kleine bolletjes
draaien en daarna mochten de deegbolletjes in de oven. Dat was smullen natuurlijk. De hele
onderbouw rook lekker naar pepernoten.

VOORLEZEN OP HEIDESTEDE
De kinderen van de groepen 5 hebben op donderdagmiddag 28-11 voorgelezen op Heidestede.
De kinderen hebben sinterklaasverhalen voorgelezen aan de bewoners van Heidestede. Het
samenzijn met kinderen vinden de bewoners van Heidestede erg leuk en waardevol. En dat
vinden wij als school ook.

HEILINDEWEETJES
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Vanaf dinsdag 3 december vertrekt juffrouw Ingeborg naar basisschool De Vindplaats in
Schijf. Juffrouw Ingeborg heeft hier veel zin in, omdat het daltononderwijs goed aansluit bij
haar vooropleiding. Wij wensen haar heel veel succes.
Juffrouw Susan en juffrouw Marianne gaan na de kerstvakantie stap voor stap hun
werkzaamheden weer oppakken. Ze komen nu regelmatig op school een bakje koffie
drinken en met de leerkrachten een praatje maken. Wij vinden het heel fijn dat onze
collega's hun werkzaamheden gaan opbouwen. Voor juffrouw Marianne zal vrijdag 21
februari haar laatste werkdag zijn. Daarna gaat ze genieten van haar welverdiende
pensioen.
De betaling van de ouderbijdrage verloopt goed. Als u meerdere kinderen in het gezin
heeft, willen we u vragen om voor ieder kind de ouderbijdrage te betalen.
Het kerstgevoel begint in de kerk!
Beste kinderen en ouders, Op kerstavond, dinsdag 24 december, wordt om 17.00 uur de
kinderkerstviering gehouden in onze Willibrorduskerk.. We zouden dat graag willen vieren
samen met zoveel mogelijk gezinnen: kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en alle
andere familieleden. Het bijzondere is dat DE KINDEREN ZELF MEE KUNNEN DOEN! We
spelen het verhaal van Jesse, de herder die gepest wordt.. Dus wil je herder zijn, of Maria of
Jozef, of toch liever een engel of een schaap, geef je op! Voor de kinderen: belangrijk is
wel dat je op kerstavond in de kinderkerstviering aanwezig bent en dat je toestemming
hebt van je ouders om mee te spelen. We oefenen op donderdag 12 december na
schooltijd op school en maandag 23 december om 15.30 in de kerk.
DOE MEE! Geef je op via onderstaand strookje vóór 5 december. Je kunt het strookje
inleveren bij je meester of juf! De brief vind je in de bijlage bij de nieuwsbrief.

•

Wij wensen u alvast een hele fijne pakjesavond op donderdag 5 december!

