Belangrijke data:
20 mei Hemelvaart
21 mei Vrije dag
1 juni 2e Pinksterdag
2 juni Studiedag
11 juli Zomervakantie

Weer naar school
Na een lange tijd mochten de kinderen maandag (de helft) en dinsdag (andere helft) weer naar
school. Het was even wennen bij de poort, maar daarna gingen de groepjes met hun leerkracht
naar de klas, handen wassen en eerst eens napraten over de afgelopen bijzondere
periode. Gelukkig kwamen bijna alle kinderen weer naar school en waren ze erg blij om hun
klasgenoten en juf, meester weer te zien. We hebben de dagen eerst geopend met luisteren naar
wat de kinderen allemaal meegemaakt hebben in de afgelopen periode. Daarna zijn we gestart
met duidelijke lessen, zodat de kinderen de “andere” thuiswerkdag hun werk zelfstandig kunnen
maken. Wat genieten ze weer van elkaar zien, het buiten spelen en samen pauze houden als
rustmomentjes met elkaar. Een genot om ze deze week weer allemaal gezien te hebben.

Lunch op school
Het belangrijkste voor de kinderen is nu dat ze weer op school kunnen zijn, zoals ze dat gewend
zijn. Door de aanwezigheid van halve klassen op elke keer 2 hele dagen school willen we voor de
middagpauze de “gezonde schoolregels” niet zo strak uitvoeren als voor de vaste
pauzemomenten; dat blijft fruit, melk, water.
Voor de middagpauze mogen de kinderen zelf drinken kiezen, behalve prik en sportdrank.
Ook het eten tussen de middag mogen ze samen met u kiezen, natuurlijk geen snoep en koeken.
Helaas is hier in de groepen deze eerste week verschillend mee omgegaan, waarvoor excuses.

Noodopvang
Voor de kinderen die gebruik maken van de noodopvang vanwege het vitale werk van ouders,
als er geen andere mogelijkheid voor opvang is, vragen we u om te bellen met juf Marijke
(0622674865).

Indrukken van de herstart middenbouw
Leuk om weer op school te zijn. Het is leuk om elkaar weer te zien en om weer
met elkaar te spelen. We vinden het fijn om in de klas te werken, want de juf
kan het goed uitleggen.
Bij rekenen hebben we geldsommen gemaakt. Dat was best moeilijk.
En bij het buitenspelen hebben we geleerd om stelten te lopen.
Dat vonden we spannend en super leuk. Ook samen eten in de klas is gezellig.
Groetjes groep 5a

Indrukken herstart onderbouw
Tijdens het kringgesprek hebben we gevraagd aan onze kleuters wat zij nou vonden van de
Corona tijd toen ze niet op school waren. Een van de opmerkingen was:
Vriendjes missen en heel veel de juf, want ik hou van jou heel veel tot de zon en terug

Na het buiten spelen zijn ze volop bezig om de buiten materialen te
poetsen voor de volgende groep.
Groep 1 – 2

Indrukken herstart bovenbouw
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Brief van Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr
Aan alle kinderen van bs Heilinde

Beste jongens en meisjes,
Deze week mogen jullie eindelijk weer naar school. Het moet vast een feestje geweest zijn om je juf of meester weer te zien en al
je vriendjes en vriendinnetjes en klasgenootjes. Of had je liever nog wat langer meivakantie willen hebben?
Ineens kon je namelijk door corona niet meer naar school. In het begin was dat misschien niet zo erg. Maar je leven was plotseling
wel heel anders. Je kon niet meer naar school en kreeg thuis les. Of je moest naar de noodopvang, als je ouders moesten werken.
Je ouders hebben je vast meegeholpen met je huiswerk. Je kon ook niet meer naar je sportclub of hobbyclub. Op bezoek bij opa of
oma, kinderfeestjes, het kon allemaal niet. Het was nodig om te voorkomen dat we ziek werden door corona.
Het virus is natuurlijk nog niet weg. Maar we mogen gelukkig weer wat meer. Je gaat nu 2 dagen per week naar school. Dan zie je
in ieder geval je juf of meester weer en een aantal vriendjes en vriendinnetjes. En je kunt weer buiten trainen bij je sportclub. En
lekker samen buiten spelen kan natuurlijk ook.
Zoals ik al zei, zijn we er nog niet. Dat zal nog wel even duren. Daarom is het belangrijk om je goed aan de regels te houden. Dus
goed je handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog, en binnen blijven als je verkouden bent of koorts hebt. Hoe beter we ons
allemaal aan de regels houden, des te eerder is alles weer normaal.
Ik wens jullie allemaal nog een heel fijn schooljaar toe, ook al ga je nog niet alle dagen naar school.
Ik hoop dat leerlingen van groep 8 hun laatste maanden op de basisschool goed afsluiten. En er uiteraard toch een mooi afscheid
is. Voor jullie alvast veel succes en plezier in de brugklas van het voortgezet onderwijs.
Mede namens de wethouders en de gemeenteraad, wens ik jullie tot de zomervakantie nog een hele fijne periode toe op school. En
daarna natuurlijk een hele fijne zomervakantie, ook voor je ouders of verzorgers.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester van Rucphen,

Marjolein van der Meer Mohr
Even voorstellen
Ik ben Natasja Vergouwen.
Sinds 1 mei ben ik van maandag t/m vrijdag in de ochtend op school
werkzaam als administratief medewerkster.
Ik ben nu een kleine twee weken op school aan het werk en heb al aardig
mijn draai gevonden. Ik ben erg blij met mijn nieuwe baan en ga er samen
met het team en jullie iets moois van maken hier.
Verder ben ik zelf moeder van 3 kinderen in de leeftijd, 11, 8 en 6 jaar en heb ik als ouder net
zoals jullie te maken met diverse schoolafspraken, momenteel thuiswerkende kinderen.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk leuke dingen te doen samen met ons gezin en genieten we
van alle kleine dingen in het leven!!
Ik spreek of zie jullie wellicht een keertje!!
Groetjes, Natasja

