
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3 schooljaar 2021-2022  
                                                                           

Heilinde nieuws 
Vorige week waren maar lieftst 12 groepen uit voorzorg thuis vanwege meerdere corona besmettingen in 
de groep. Ook diverse juffen zijn getroffen door corona, waardoor het niet mogelijk is deze groepen op 
school te ontvangen. 
 
Vanaf volgende week verwachten wij (voor zover het er nu naar uit ziet) alle groepen weer terug op school, 
m.u.v. een enkele groep vanwege een juf in quarantaine. 
Vervanging regelen is en blijft helaas nog steeds een groot probleem. 
 
Indien de groep niet naar school kan komen vanwege een zieke juf of meester, berichten wij u hierover via 
ouderportaal. Wij streven ernaar om dit in het weekend uiterlijk zondagmorgen 12.00 uur te melden. 
 
Indien een leerkracht onverwachts ziek wordt kan het voorkomen dat u hiervan op de dag zelf voor 
schooltijd een bericht ontvangt. 
 
Actuele corona informatie zullen wij u steeds via het ouderportaal blijven doorsturen. 
 

Schoolafspraken / corona-beleid 
Wanneer mag mijn kind naar school: 
*  als een gezinslid positief is en uw kind geen klachten heeft 
 * wanneer uw kind coronaklachten heeft en een negatieve zelftest 
  
Wanneer blijft mijn kind thuis: 
 * wanneer uw kind een positieve zelftest heeft 
 * wanneer uw kind ziek is 
  
Quarantaine regels voor kinderen: 
* bij een positieve zelftest en zonder klachten: 
   7 dagen quarantaine en 24 uur klachtenvrij, geteld vanaf de 1e dag na de positieve test 
 
 * bij een positieve zelftest met klachten: 
   7 dagen quarantaine en 24 uur klachtenvrij, geteld vanaf de 1e dag van klachten 
 
Verwachtingen: 
* stel ons op de hoogte wanneer er een positieve besmetting is binnen het gezin 
* het is wenselijk dat de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een mondkapje dragen in de gangen 
* advies: groep 6 t/m 8 testen op woensdag en zondag d.m.v. een zelftest 
* indien overdag iemand thuis positief test, mag het kind op school blijven 
* ouders alleen op afspraak binnen de school 
 
 
 

Belangrijke data:   

26 jan t/m 4 febr  Nationale voorleesdagen 

25 febr  Carnaval op school 

28 febr t/m 11 mrt Voorjaarsvakantie 

14 febr  Hoofdluiscontrole 

27 mrt Zomertijd 

 

 

 

 

 



 

 

Nationale voorleesdagen 
Afgelopen woensdag zijn de nationale voorleesdagen van start gegaan. 
 
Onze eventmanager Merel heeft voor deze voorleesdagen 8 bijzondere figuren weten te vinden, die 
hebben meegewerkt aan The Masked Reader. 
 
1: Steve van Minecraft  
2: Oma  
3: LaLaLoepsie  
4: De Aap 
5: Meneer de Bok 
6: Casper het spookje  
7: De Leeuw 
8: De Wolf 
 
Door middel van een filmpje lezen zij de kinderen voor. 
De filmpjes worden in de klas afgespeeld en de kinderen en 
leerkrachten raden samen welke meester of juf er onder de maskers schuil gaan.  
 
Ook nieuwsgierig geworden? De filmpjes staan op onze website. 
 

Carnaval op school  
Over enkele weken staat carnaval al weer voor de deur. 
Op dit moment wordt gebrainstormd hoe we dit op een verantwoorde manier met elkaar kunnen 
vormgeven. Nadere info volgt via ouderportaal. 
 

Groep 6 maakt Mondriaan kunstwerken 
In de groepen 6 hebben we echte schilderijen in de stijl 

van Piet Mondriaan gemaakt.  

In de klas hebben we eerst een kort filmpje bekeken wie 

deze schilder nu eigenlijk was.  

Daarna hebben we naar verschillende schilderijen 

gekeken en samen besproken welke we het mooiste 

vonden.  

De één vond een schilderij met veel gekleurde vlakken 

mooi en de ander juist een schilderij met minder kleur en 

grote vlakken.  

Daarna mochten de kinderen zelf aan de slag. Op een groot wit papier werden eerst de lijnen gezet. Er 

moesten vlakken worden gemaakt, dat was nog best lastig. Daarna moest er worden bepaald welke kleur 

er in welk vlak ging komen. Hiervoor mochten alleen de primaire kleuren (rood, geel en blauw) worden 

gebruikt. Daarna werd er met uiterste precisie geschilderd. Na het schilderen van de vlakken moesten de 

kinderen met stroken zwart papier de lijnen duidelijk zichtbaar maken. Tot slot nog een echte 

handtekening erop en de, bijna niet van echt te onderscheiden, Mondriaan schilderijen waren klaar! Het 

resultaat mag er zijn! De kinderen hebben enorm hun best gedaan.  

 

 



 

 

Opendagen voortgezet 
Nu er weer wat meer mag, kunnen ook de leerlingen uit groep 7 en 8 gaan kennismaken met het 
voortgezet. 
 
Iedere school organiseert dit op zijn eigen manier. 
Kijk op de website van de gewenste school voor de actuele informatie. 
 

School Data Richtingen 

Munnikenheide College  
locatie Rucphen 

De open dag 
Is al geweest, u kunt de digitale 
open dag terugkijken.  
Via de site kunt u uw kind ook 
aanmelden voor een VIP-
rondleiding. 
Proef de sfeer 
(munnikenheidecollege.nl) 

VMBO basis, kader en mavo.  

23-02-22 
19.00u  
Extra voorlichtingsavond 

09-03-2022 en 10-03-2022 
Aanmelddagen 

Munnikenheide College  
locatie Etten-Leur 

De open dag is al geweest, u 
kunt de digitale open dag 
terugkijken. 
Via de site kunt u uw kind ook 
aanmelden voor een VIP-
rondleiding. 
Proef de sfeer 
(munnikenheidecollege.nl 

VMBO basis, kader en mavo.  

24-02-22 
19.00u 
Extra voorlichtingsavond 

08-03-2022 en 09-03-2022 
Inschrijfavonden 

KSE Etten-Leur Op 11 en 12 februari is de 

open dag. U kunt uw kind 

hiervoor inschrijven via de site. 

KSE - Etten-Leur > Home (k-s-

e.nl) 

Mavo, havo en vwo. 

07-03-2022 t/m 11-03-2022 
Aanmelddagen 

Markland College Oudenbosch De online open dagen zijn op 

28 en 29 februari.  

U kunt uw kind hiervoor 

opgeven via de site.  

Markland College Oudenbosch 

(make-your-mark.nl) 

Alle richtingen. 
(Basis, kader, mavo, havo en 
vwo.)  

08-03-2022 en 09-03-2022 
Aanmelddagen  
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JTC Roosendaal De online open dagen zijn op 

28 en 29 januari. 

In de 2 weken voor de 

voorjaarsvakantie is het 

mogelijk om de school fysiek te 

bezoeken. U kunt zich 

aanmelden via de site.  

JTC (Jan Tinbergen College), 

middelbare school in 

Roosendaal (jtc-roosendaal.nl) 

Mavo, havo en vwo.  

08-03-2022 en 09-03-2022 
Inschrijfavonden 

DaVinci College Roosendaal De open dagen zijn online op 
28 en 29 januari. U kunt uw 
kind aanmelden voor een 
interactive workshop. 
Home - Davinci College 

Praktijkonderwijs, basis, kader 
en mavo.  

08-03-2022 en 09-03-2022 
Aanmelddagen  

Curio Prinsentuin Oudenbosch De online open dagen zijn op 

28 en 29 januari. U kunt uw 

kind aanmelden en u ontvangt 

een pakket voor de workshops. 

Voel je thuis bij Curio 

prinsentuin Oudenbosch | 

Curio 

U kunt uw kind ook inschrijven 
voor een VIP-rondleiding.  
Kom persoonlijk kennismaken 
met Curio prinsentuin 
oudenbosch tijdens de vip-
rondleiding. | Curio 

Basis, kader, gemengd en mavo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbertus Gertrudis Mavo 
(Vincentiusstraat)  
 

De online open dagen zijn op 8 

en 29 januari. 

Norbertus Gertrudis Mavo – 

een nieuwe school.. 

Kader-mavo.  

Meeloopmiddag 
2,9,16 en 23 febr. 2022 
13.45 – 15.45u 
Zelf aanmelden 

08-03-2022 en 09-03-2022 
Aanmelddagen 

Norbertus Gertudis Lyceum De online open dagen zijn op 

28 en 29 januari. 

Open Dag - Norbertus 

Gertrudis Lyceum 

Havo en vwo  

08-03-2022 en 09-03-2022 
Aanmelddagen 
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