
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 5 schooljaar 2020-2021  
                                                                           

Heilinde weetjes 
Vandaag heeft de oudste uit uw gezin een belangrijke brief mee gekregen. 

De brief heeft betrekking op de toekomstige schooltijden. We willen aan u vragen om deze brief goed 

te lezen, in te vullen en deze mee terug te geven aan de oudste van het gezin, zodat de brief weer bij 

de leerkracht komt, die hem heeft uitgedeeld. We verwachten de brief uiterlijk maandag 16 november 

terug.  

 

Het is de bedoeling dat er per gezin 1 brief wordt ingevuld. 

Indien u de brief niet ontvangen heeft, wilt u dit dan doorgeven via info@bsheilinde.nl onder 

vermelding van de naam van uw oudste kind, dan krijgt hij/zij deze aanstaande maandag alsnog mee 

 

Met vriendelijke groet, 

De Medezeggenschapsraad 
 

Corona 
Corona heeft ons in de greep ….. 
Eerder vandaag hebben wij u bericht over een positieve test bij een van onze collega’s. 
 
Ook ontvangen wij de nodige meldingen van ouders die getest moeten worden en ook hierbij zijn positieve 
testresultaten geen uitzondering. 
 
Daarom willen wij u nogmaals vriendelijk verzoeken om de 1,5 mtr afstand te bewaren van elkaar. Laten 
we er met z’n allen aan bijdragen om de scholen zo lang mogelijk open te kunnen houden. Alleen als we 
samen werken kunnen we dit virus misschien de baas worden en onze kinderen onderwijs blijven geven op 
school!! 
 
Samen sterk, alleen samen krijgen we dit voor elkaar!! 
 

Borgesiusdag vrijdag 13 november a.s. 
Aanstaande vrijdag zijn alle kinderen vrij!! 
 

Gezonde traktatie namens Gemeente Rucphen 
Dinsdag 27 november jl. heeft de Gemeente onze school getrakteerd op heerlijke mandarijntjes voor de kinderen en 
een fruitschaal voor alle leerkrachten. Dit om ons allemaal een hart onder de riem te steken in deze bijzondere 
Corona tijd.    

Belangrijke data:   

13 november: Borgesiusdag, alle leerlingen vrij 

17 november: Scholenmarkt V.O. gr. 8 

4 december: Sint op school 

17 december: Kerstviering 

21 dec t/m 1 jan. Kerstvakantie 
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Social Media  

Telefoons, tablets, Ipads en laptops zijn een onderdeel van ons dagelijks leven, zo ook van vele kinderen. 
De kinderen zijn heel erg handig deze apparaten en maken ook gebruik van Social Media zoals Whatsapp, 
Facebook, Instagram enz.  
 
Indien uw kind een telefoon, tablet, Ipad of laptop heeft, maak hier dan samen met uw kind duidelijke 
afspraken over en kijk zo af en te een keertje mee of controleer het gedrag van uw kind en bespreek de 
gevolgen van Social Media.  
 
Kinderen kunnen heel hard zijn naar elkaar, of ze sturen iets wat verkeerd valt bij de ander, terwijl dat 
helemaal niet zo bedoeld is, waardoor irritaties en zelfs grote ruzies kunnen ontstaan. 
 
Vaak als er online iets naars gebeurd merken we dit ook op school, echter hebben wij geen zicht op het 
online gedrag van uw kind, dit heeft alleen u. 

Opbrengst Kleding inzameling actie  
Maandag 26 oktober jl. was de kleding inzameling actie. 
Jullie hebben flink geruimd in jullie kasten en voor een mooi resultaat van 1807 kg. 

  

 
 
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan speelmateriaal voor op het schoolplein. 
 
 
  
 
 


