
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 15 schooljaar 2020-2021  
                                                                           

Heilinde nieuws 
Sinds enkele weken is onze conciërge Peter Aarts weer terug op school. 
We zijn blij hem weer iedere dag op school te mogen begroeten.  

 
Vorige week zijn de kinderen uit verschillende 
bouwen voor hem aan de knutsel geweest. 
En met deze mooie knutselwerkjes is vrijdag zijn 
werkplek gezellig aangekleed als verrassing voor 
afgelopen maandag. 
 
Verrast was hij zeker!! Hij was er gewoon een 
beetje stil van.  
 
Namens Peter allemaal heel erg bedankt voor de 
mooie knutselwerkjes!! 

     

Corona 
Langzaamaan worden er vele regeltjes versoepeld. 
Voor de basisscholen is er op dit moment weinig verandering. 
 
Wij hopen dat u allen alert blijft en bij corona gerelateerde klachten uw kinderen thuis houdt, totdat ze 24 
uur klachten vrij zijn. Zo houden we hopelijk verdere corona besmettingen buiten de deur.  
 
Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met huisarts, GGD, of school om te overleggen wat te doen. 
 

Studiedag maandag 7 juni 
Aanstaande maandag is een studiedag voor het team, alle leerleerlingen zijn vrij!! 
 

Zomers weer 
We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk kunnen en mogen we weer heerlijk genieten van 
het zomerse weer!! 
 
Als het weer en de omstandigheden het toelaten wordt er heerlijk buiten geluncht en les gegeven. 
We proberen iets meer buiten te zijn, maar dit vraagt ook om de nodige bescherming. 
 
Wij willen u vragen de kinderen thuis in te smeren, zodat ze beschermt zijn tegen de felle zonnestralen. 
 
 
  

Belangrijke data:   

7 juni: Studiedag 

11 juni:  Beweegdag 

16 juni: Kennismaking VO gr. 8 

5 t/m 9 juli: Oudergesprekken gr. 1 – 7 

14 t/m 16 juli: afscheidsdagen gr. 8 

23 juli t/m 5 sept: Zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Beweegdag 
Vrijdag 11 juni a.s. wordt er een beweegdag georganiseerd voor de 
groepen 3 t/m 8 door gymdocent Chris. 
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht en 
sportief gekleed. 
Graag de gebruikelijke lunch en fruit meegeven. 
 
Op school wordt voor een extra versnapering gezorgd. 
We hopen op een leuke (droge) sportieve dag!! 
Vergeet bij zonnig weer vooral niet om de kinderen in te smeren!! 
               

Parkeeroverlast 
Met regelmaat ontvangen wij meldingen m.b.t. dubbel parkeren. 
Ook al is het maar kort, probeer de irritatie bij elkaar te voorkomen en houd jezelf aan de verkeersregels. 
     

Afspraken tandarts enz. 
Wij willen u nogmaals verzoeken om afspraken bij de huisarts, tandarts enz. zoveel mogelijk na schooltijd 
te plannen. We merken dat het de lessen verstoord als er tussendoor iemand weg moet. 
Kan het echt niet anders, probeer dan de afspraak aan het begin of aan het einde van de schooldag te 
plannen en geef deze afspraken tijdig door via ouderportaal aan de leerkrachten van de desbetreffende 
groep. 
 

Groene voetstappen 
In de week van 7 t/m 11 juni is het Groene Voetstappen week!!  
De scholen van onze gemeente kijken op welke manier alle kinderen naar school 
komen. De kinderen kunnen in de klas zelf aangeven hoe zij naar school zijn 
gekomen. Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie. 
 
 
Hiermee willen we bereiken dat meer kinderen te voet of met de fiets naar 
school komen. Ouders en kinderen worden zich bewust dat lopen of fietsen naar 
school beter is voor het milieu, beter voor de verkeerservaring van de kinderen,   
beter voor hun gezondheid en minder parkeeroverlast / verkeerschaos veroorzaakt bij school. 
 
 


