Belangrijke data:
11 juli t/m 23 augustus: Zomervakantie
24 augustus: Eerste schooldag nieuw schooljaar
24 augustus: Hoofdluiscontrole!
25 augustus: Start nieuwe leerlingen groep 1

Nieuwsbrief 20 schooljaar 2019-2020

Heilinde weetjes
Deze woensdag werden alle kinderen van onze school onverwachts getrakteerd op een heerlijk ijsje
geschonken door onze Ouder Vereniging, alle kinderen hebben hier heerlijk van gesmuld!
Bedankt OV namens alle kinderen en team voor het organiseren van alle activiteiten dit schooljaar en
natuurlijk de heerlijke ijsjes!!

Voorstellen nieuwe juffen en meester
Beste ouders en kinderen,
Ik ben juf Romy, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Etten-Leur.
In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen, kijk ik een filmpje, luister ik
naar muziek of ga ik lekker terrassen!
Dit schooljaar heb ik gewerkt op BS Uniek in groep 4 en een tijdje
op BS Vinkenbos in groep 1/2. Komend schooljaar zal ik bij jullie op
school werkzaam zijn in groep 1/2, hier heb ik enorm veel zin in!
Ik zal lekker werken en spelen met de kinderen en
natuurlijk gaan we ook van alles leren!

Mijn naam is Dennis van den Bogaard. Ik ben 40 jaar en woon samen
met Sandra en onze twee kinderen Lars en Tijn in Roosendaal. In mijn vrije
tijd ben ik actief bij korfbalvereniging Keep-Fit ’70. Buiten het korfbal en
het drukke gezinsleven vind ik het fijn om rustig op de bank een boek te
lezen, muziek te luisteren of op televisie een serie of sportwedstrijd te
kijken.
Nadat ik 2002 ben afgestudeerd, heb ik 18 jaar met veel plezier op KPO
Basisschool Lavoor in Roosendaal gewerkt. Ik heb daar les gegeven in de
groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Na zoveel jaar op dezelfde school te hebben
gewerkt was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Deze uitdaging heb ik gevonden bij basisschool Heilinde als leerkracht
van groep 7.
Ik kijk er naar uit om met nieuwe collega’s, leerlingen en ouders de samenwerking aan te gaan.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Djuna van den Bogaard. Ik woon, samen met mijn vriend en ons zoontje
van 10 maanden, in Roosendaal.
Mijn lievelingsvakken zijn: natuuronderwijs, handvaardigheid en techniek. Ook ben ik
tijdens de lessen graag bezig met ‘bewegend leren’. Ik houd van uitdagingen en van
(samen met mijn leerlingen) nieuwe dingen ontdekken en leren.
Dit wordt mijn eerste jaar op basisschool Heilinde.
Ik kijk er naar uit om bij jullie te werken.
Fijne zomervakantie! Tot snel!
Groetjes Juf Djuna
Beste ouders en kinderen van de Heilinde,
Via deze weg wil ik me even voorstellen. Ik ben Wilma Hermus en in het begin van het
nieuwe schooljaar word ik de nieuwe juf van groep 4b op donderdag en vrijdag.
Afgelopen jaren was ik werkzaam in Oudenbosch op de Schittering. Voordat ik het
basisonderwijs in ging heb ik vele jaren in de peuteropvang gewerkt. Het werken met en
lesgeven aan kinderen is altijd mijn passie geweest.
Ik heb heel veel zin om op de Heilinde aan de slag te gaan. Dinsdag heb ik kennis gemaakt
met de kinderen en het was al erg gezellig. Allemaal nieuwe gezichten en veel mooie
namen om te onthouden, maar dat komt vast goed. We gaan er samen een mooie tijd
van maken en als u vragen heeft, stel ze gerust.

Gedichten en tekeningen 75-jaar bevrijding van de Gemeente Rucphen
Een boek met gedichten, gemaakt door en voor kinderen uit onze eigen gemeente.
Een boekje wat is uitgegeven door de Gemeente Rucphen en waarin van alle scholen uit de gemeente
diverse leerlingen zijn terug te vinden, dus ook van onze school.
Alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 kregen dit boekje cadeau!

eetjes

Schoolverlatersdagen
Woensdag 1 juli
De kinderen hebben letterlijk en figuurlijk een spetterende dag beleefd in het Klimbos. Ondanks een
regenachtige dag, was het een spannende en avontuurlijke dag. De kinderen hebben geklauterd tot wel
18 meter hoogte. Via verschillende obstakels hebben de kinderen een route moeten volgen door diverse
parcours. Hiernaast hebben we ook meerdere bosspellen gespeeld, zoals we normaal gesproken ook op
het schoolkamp zouden doen.

Donderdag 2 juli
We zijn met de fiets naar Steketee gegaan in Rucphen. Hier hebben de kinderen zich helemaal kunnen
uitleven met verschillende activiteiten, zoals boogschieten, een stormbaan en schieten met een echt
paintball geweer.
‘s Avond hebben we gezamenlijk frietjes gegeten en stond er een echte frietkar op het schoolplein. De
kinderen hadden zich helemaal opgemaakt en de mooiste kleren aangetrokken, want we zijn een gokje
gaan wagen in ons casino.
Vrijdag 3 juli
Voor de tweede keer op ons fietsje op weg naar de atletiekbaan, waar we heerlijk hebben gesport.
JIB(Jongeren In Beweging) heeft speciaal voor onze kinderen een sportdag georganiseerd. Van een potje
voetbal, tot kogenstoten en verspringen.

Traktaties laatste schooldag
Op de laatste schooldag was er een verrassing voor alle
kinderen van de groepen 1 t/m 7.
Supermarkt Jumbo heeft getrakteerd op ijsjes voor de
kinderen en voor het team was er een lekker stukje taart,
omdat we dit jaar samen op school een pittig jaar achter de rug hebben.
Dankjewel Jumbo voor deze traktatie, het was heerlijk!!

Versiering
Zoals vele van jullie vast hebben gezien was ons schoolplein de laatste dagen aangekleed met een
prachtige ballonentoog, ballon pilaren, maar ook de binnen ruimtes zijn voorzien van prachtige ballon
decoraties.
Graag willen wij 4 You Ballondecoratie bedanken voor deze mooie versiering!!

Fijne vakantie!!
We sluiten vandaag een heel bijzonder schooljaar af.
Namens het team en directie van Basisschool Heilinde wensen wij u allen een hele fijne zomervakantie.
Geniet van het (hopelijk) mooie weer en wij zien u en de kinderen graag weer terug op
maandag 24 augustus!!

Bericht van Voetbalvereniging Rood Wit

Bericht vanuit de Gemeente

