
  

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen ons voor! 

 
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn Mirjam en Marieke en wij zijn de Intern Begeleiders 

van bs Heilinde.   

Mirjam Loos Marieke Konings 

 

  

  

 

Ik ben Mirjam, 49 jaar en getrouwd. Ik heb drie 

dochters van 15,18 en 20 jaar oud.  

Ik vind het heerlijk om met mijn gezin op vakantie 

te gaan en samen nieuwe culturen te 

ontdekken.  

 

Het werken als groepsleerkracht in het 

basisonderwijs geeft mij nog steeds positieve 

energie. Meer en meer zie ik dat kinderen een 

eigen leerbehoefte hebben om zich te kunnen 

ontwikkelen en ontplooien. Juist in de rol van 

IB’er wil ik samen met de leerkrachten, het kind 

en de ouders een optimale ontwikkeling van het 

kind realiseren. 

Daarnaast zie ik de wereld waarin de kinderen 

opgroeien steeds sneller veranderen met alle 

digitale technologie. Ook het onderwijs gaat 

mee veranderen.   

Om daarop aan te kunnen sluiten heb ik mezelf 

gespecialiseerd als digicoach en social media 

professional. 

 

Ik ben werkzaam op: 

woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Ik ben Marieke en 34 jaar oud. Ik ben getrouwd 

en moeder van een zoon van 5 en een dochter 

van 3 jaar.  

Ik lees graag en geniet van alles wat bij het 

opgroeien van onze kinderen komt kijken. 

 

Ik heb zo’n 10 jaar geleden mijn diploma tot 

leraar basisonderwijs gehaald. Naast dat ik 

lesgeven erg leuk vond, was ik ook erg 

geïnteresseerd in hoe je de ontwikkeling van 

kinderen kan stimuleren en eventuele 

hindernissen samen met collega’s, ouders en/of 

professionals kan aanpakken. Dit is de reden dat 

ik ook de opleiding Pedagogiek heb gevolgd.  

 

In mijn werkzaamheden als IB’er kan ik tegemoet 

komen aan mijn interesse om samen met 

anderen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van kinderen, zodat zij zich 

zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

 

 

Ik ben werkzaam op:  

maandag, dinsdag en donderdag 

 

Samen coördineren wij alle zorg voor de kinderen op onze school en zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de ondersteuningsstructuur. 

Jaargang 1 Nummer 1 

Belangrijke data: 

 

5-9-2018:  wethouder Suzanne Breedveld 

komt op bezoek 

6-9-2018: Informatieavond 18.15u.-20.45u. 

vanaf 10-9-2018: workshops in de ateliers 

19-9-2018: handbaltoernooi gr. 6-7-8 

 

 



 

Ieder kind groeit en leert op zijn eigen manier en kan en mag presteren binnen de mogelijkheden die 

er zijn. Samen met de leerkrachten kijken wij naar de leerbehoeften van elk kind en proberen daar 

samen met het kind en hun ouders/verzorgers zo goed mogelijk op aan te sluiten.  

Indien nodig hebben wij de mogelijkheid om hulp van buiten onze school in te schakelen. 

 

Wij hebben veel zin om samen met onze collega’s het onderwijs en zorg voor de leerlingen van 

basisschool Heilinde verder te ontwikkelen. 

 

Informatieavond komt er aan!! 
Op donderdag 6 september vindt de informatieavond plaats. Deze avond is een 

informatieavond zonder de kinderen. We willen u vertellen wat er in de groep gebeurt, wat 

schoolafspraken zijn en wat u kunt verwachten het komend schooljaar.  

Via het ouderportaal heeft u een brief gehad! 

 

Attentie voor de verkeerssituatie vanuit de gemeente Rucphen 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen. Net als u vinden wij het als college van burgemeester 

en wethouders belangrijk dat uw kind kan leren en spelen in een veilige schoolomgeving. Ook 

verkeersveiligheid hoort hierbij. 

 

Handhaving verkeersregelgeving 

Daarom laten wij u via deze oproep weten dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 

van team Openbare Orde, Handhaving & Veiligheid van onze gemeente dit schooljaar wederom 

extra aandacht zullen besteden tijdens aanvang en einde van de lessen aan veilig 

parkeergedrag bij alle scholen. Het op onveilige wijze stilstaan en verkeerd parkeren van 

motorvoertuigen bij scholen zullen dit schooljaar wederom extra aandacht krijgen. 

 

Boete bij geconstateerde overtredingen 

Wie zich niet aan de geldende verkeersvoorschriften houdt, kan rekenen op een boete van 

minimaal ⚬ 90,00 plus ⚬ 9,00 administratiekosten. In tegenstelling tot voorgaande schooljaren zullen 

wij niet eerst waarschuwend optreden, maar direct waar nodig overgaan tot sanctionerend 

optreden. 

 

Doel: correct parkeren en een veiligere verkeerssituatie 

Het doel van onze acties is het bevorderen van het correct parkeergedrag en daardoor een 

veiliger verkeerssituatie creëren  bij alle scholen binnen onze gemeente. Concreet betekent dit 

dat de BOA’s bij scholen gaan controleren op parkeren op, of te dichtbij een kruising, op het 

trottoir, dubbel parkeren en buiten de vakken parkeren. 

 

Periodiek controles tijdens schooljaar 

We gaan tijdens het gehele schooljaar planmatig alle scholen langs en zien toe op het juist en 

correct parkeren van de motorvoertuigen. Dit alles om samen met u te zorgen voor een veilige 

verkeerssituatie voor uw kinderen bij hun school.  

 

Vragen of suggesties? 

Als u vragen hebt over deze actie of suggesties om de verkeersveiligheid te verhogen, neem dan 

contact op met één van onze BOA’s via (0165) 349500 of handhaving@rucphen.nl. 

 



Ouderportaal  
Zoals u weet maken we voor de communicatie met ouders gebruik van ons ouderportaal. Ook 

ziekmeldingen kunt u daarop doorgeven aan de leerkrachten. Het is wel van belang dat u ook 

aangemeld bent op dat ouderportaal. Mocht u nog niet aangemeld zijn of u bent uw 

aanmeldgegevens kwijt, laat het de leerkracht even weten. Dan krijgt u een nieuwe code. 

 

  
 

Ouders uit groep 1-2 gevraagd voor de oudervereniging 
De oudervereniging zoekt versterking. Van iedere groep zijn ouders vertegenwoordigd in de OV. 

Vanuit groep 1-2 zoekt de OV ouders die hun schouders willen zetten onder allerlei activiteiten 

voor onze kinderen.  

Als uw interesse heeft, kunt u dit doorgeven bij juf Marijke of juf Ans. 

 

Werken in ateliers 
Op maandag 10 september starten we met het werken in ateliers. Iedere groep komt twee keer 

aan de beurt om in het atelierlokaal te werken aan allerlei creatieve opdrachten. Deze 

opdrachten hebben de kinderen zelf verzonnen. De leerkrachten brengen u via het ouderportaal 

twee keer op de hoogte wanneer uw kind aan de beurt is, Op die dag moeten de kinderen hele 

oude kleren aan die die lekker vies mogen worden.  

 

De ateliers zijn vanaf 10 september t/m 28 september in de ochtend en de middag. Per dagdeel 

zoeken we hulp van steeds twee ouders. Als u in de gelegenheid bent om te komen helpen, geef 

uw naam en de beschikbare dag door aan juf Ans! 

 

Kledingactie 
Binnenkort houden we op bs Heilinde een kledingactie om extra leuke activiteiten voor de 

kinderen te kunnen bekostigen. Dus als u uw kledingkast opruimt, denk dan aan ons en bewaar 

even uw kleding, schoenen en riemen. Dan verzamelen we vele kilo’s voor het goede doel! De 

datum volgt binnenkort via het ouderportaal! 

 

Vrijwilligers gevraagd voor het SKW! 
Het SKW organiseert de jeugd in St. Willebrord allerlei activiteiten die zij na schooltijd samen 

kunnen doen. Zij werken hierin samen met de basisschool. Wij vinden het heel belangrijk samen 

dat er een gevarieerd aanbod is van activiteiten. Om al deze activiteiten te kunnen organiseren, 

is er hulp nodig van vrijwilligers. Als u interesse heeft of u kent mensen in de omgeving die dit 

kunnen en leuk zouden vinden, geef dit door aan juf Marijke of juf Ans van de school. Om u op te 

geven, kunt u ook mailen naar Martijn Joosten van het SKW: m.joosten@skw-willebrord.nl 
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