Belangrijke data:
4 februari
Inloopochtend nieuwe leerlingen
Van 9 uur tot 10.30 uur
10-13 februari
Week van de gesprekken voor
groep 1-2 en groep 8
17 februari
Cito LOVS gaat mee naar huis.
21 februari
Carnavalsfeest op school.
24-28 februari
Carnavalsvakantie

Jaargang 2

Nummer 12

LEZEN EN VOORLEZEN
De afgelopen weken zijn de voorlezendagen geweest. Op de media is hier veel aandacht voor
geweest. Voorlezen is belangrijk voor de taal- en fantasieontwikkeling bij kinderen. Daarom
stimuleren wij op school ook het lezen en lezen we voor. De vrijwilligers in de bibliotheek steken
iedere maandag de handen uit de mouwen om de kinderen van leuke boeken te voorzien. In de
klassen bereiden kinderen boekenbeurten voor, gaan ze stillezen tijdens de inloopmomenten.
Om ervoor te zorgen dat het lezen onder de aandacht blijft, hebben de leerkrachten van onze
school op vrijdag 24 januari interessante workshops gehad van de medewerkers van de
bibliotheek. In de workshops kwamen prentenboeken aan bod en hoe deze te gebruiken bij alle
groepen op school; hoe leerkrachten een boekenkring op een stimulerende en motiverende
manier kunnen organiseren.

UITREIKEN VAN DE LETTERCERTIFICATEN IN GROEP 3

Alle kinderen van de groepen 3 hebben deze week hun lettercertificaat ontvangen. Alle kinderen
kennen alle letters. Samen met de juffen hebben ze hard gewerkt om de letters te leren. Belangrijk

is nu om te blijven oefenen en op school en thuis veel te lezen. Alle kinderen en de juffen
verdienen een heel groot compliment voor het behaalde resultaat.

EVEN VOORSTELLEN

I

I

Graag wil ik mij aan u voorstellen:
Mijn naam is Kees Nelisse en ik zal met ingang van volgende
week twee dagen per week als interim-directeur Marijke Meijers
komen ondersteunen bij alle voorkomende directietaken op de
Heilinde. Met Marijke heb ik al een aantal keren mogen overleggen
over hoe die taken eruit komen te zien. Dit gaat zeker lukken.
Ik ben al bijna 20 jaar werkzaam als interim-directeur.
Ik heb dat op alle scholen tot nu toe met heel veel plezier gedaan.
Als directeur vind ik het belangrijk dat ik met de collega’s werk vanuit
een gezamenlijke visie, waarbij ik de menselijke maat altijd voor ogen
heb: met betrekking tot de collega’s, de ouders en de kinderen.
Ik vind het belangrijk dat veranderingen ook ergens toe leiden, ten
bate van het juiste onderwijs voor de kinderen.

Ik ben er, in ieder geval tot de zomervakantie, twee dagen per week. Ik hoop de komende
periode zo snel mogelijk zicht te krijgen op de school en dat betekent uiteraard een goed beeld
krijgen van hoe de collega’s de dagelijkse praktijk van het onderwijs gestalte geven, ten bate van
uw kind. Daarnaast hoop ik ook zoveel mogelijk kennis te maken met u, als ouder.
Met vriendelijke groet,
Kees Nelisse

UITBREIDING GEVRAAGD VOOR DE OUDERVERENIGING
EN WERKGROEP HOOFDLUIS
Uitbreiding gevraagd voor de oudervereniging!
Tijdens de laatste bijeenkomst van de oudervereniging hebben ouders aangegeven te willen stoppen met
hun werkzaamheden voor de OV vanwege tijdgebrek in hun privésituatie.
We zijn dus op zoek naar enthousiaste ouders, die één keer per maand willen vergaderen over de
activiteiten, die samen met de school voor de kinderen in het schooljaar worden georganiseerd.
U kunt voor meer informatie, kennismaken met de andere leden of al aanmelden contact opnemen met juf
Marijke. U kunt dit doen via het mailadres m.meijers@borgesius.net of het ouderportaal.
Uitbreiding gevraagd voor de werkgroep hoofdluis!
Dit is een fijne groep ouders, die er samen voor zorgen, dat alle kinderen op maandagochtend na de
vakanties worden gecontroleerd op hoofdluis. Dit werkt heel goed, zodat we samen de vervelende
beestjes de baas blijven.
Ook hiervoor graag aanmelden bij juf Marijke, als je deze groep wilt versterken. U kunt zich ook al
aanmelden volgend schooljaar! U kunt jf Marijke bereiken via de mail m.meijers@borgesius.net of via een
bericht op het ouderportaal.

OPEN OCHTEND VOOR TOEKOMSTIGE LEERLINGEN OP DINSDAG 4 FEBRUARI

HEILINDEWEETJES
Lieve kinderen, ouders en collega's van basisschool Heilinde,
Ik wil jullie hartelijk danken voor de mooie woorden, voor de interessante ontmoetingen, de
geweldige en soms uitdagende gesprekken.
Ik ben ervan overtuigd dat hetgeen je als mens doorgeeft, je ook weer terugziet in de ander. Dus
een vriendelijke “Goedemorgen!” wordt door de meeste mensen vriendelijk beantwoord.
Vriendelijke en aardig zijn in gesprek, levert meer op dan boosheid. Samen kunnen we op die
manier de wereld een beetje beter en vooral vriendelijker maken. Daarmee leren we kinderen de
goede dingen doen.
Ik ben dankbaar dat ik samen met juf Marijke jullie directeur heb mogen zijn en samen heb
mogen werken met een prachtig team. Maar het zit erop voor mij. Een nieuw hoofdstuk begint.
Tot ziens!
Juf Ans

