
  

 

 

 

 

 

 
 

Hierbij willen wij ons voorstellen! 

Wij zijn de bouwcoördinatoren van bs Heilinde.  

Op iedere locatie is een bouwcoördinator aanwezig. Binnen de bouw dragen wij zorg voor de 

dagelijkse organisatie. Wij zijn er om alles in goede banen te leiden voor zowel ouders, kinderen 

als collega’s. Na de leerkracht, zijn wij het eerste aanspreekpunt van de bouw.  

Als bouwcoördinatoren overleggen wij wekelijks met elkaar en onze collega’s om het onderwijs 

binnen de bouwen zo goed mogelijk weg te zetten voor uw kind.  

Wij zijn alle drie de gehele week werkzaam.  

 

 

         Kitty Smetsers                        Bianca Jongeneelen                         Lesley Klijs 

coördinator onderbouw          coördinator middenbouw        coördinator bovenbouw 

          groep 1-2-3                             groep 4-5                                  groep 6-7-8 

 

Naast coördinator ben ik 

leerkracht van groep 1-2. 

 

Ik ben 54 jaar en 

getrouwd. Mijn hobby’s 

zijn lezen, shoppen en op 

vakantie gaan, zowel 

naar de zon als op 

wintersport.  
 
 

Naast coördinator ben ik 

leerkracht van groep 5. 

 

Ik ben 46 jaar, heb twee 

kinderen van 17 en 19 

jaar en ben al 19 jaar 

getrouwd. Ik houd van 

lezen en creatief bezig 

zijn. Daarnaast ga ik 

graag op vakantie. 

Naast coördinator ben ik 

leerkracht van groep 8. 

  

Ik ben 27 jaar en heb een 

lieve vriend. Mijn hobby’s 

zijn tennis, shoppen en 

ook ik ga graag op 

vakantie naar de zon.  
 

Informatieavond druk bezocht 
Op donderdag 6 september hebben we veel ouders mogen ontmoeten tijdens de 

informatieavond. Het was voor ons mooi om te zien hoe iedereen de weg al weet te vinden  

op bs Heilinde. U bent altijd van harte welkom als u vragen heeft rondom uw kind. 

 

Jaargang 1 Nummer 2 

Belangrijke data: 

18 sept.: bezoek heemtuin groep 5A 

18 sept.: vergadering MR 

19 sept.: handbaltoernooi gr. 6-7-8 

20-21 sept.: tweedaagse directie, Kees op school 

21 sept.:  gastlessen HALT in groep 8 

25 sept.:  bezoek heemtuin groep 5C 

1 okt.:  sportactiviteit door SKW 

9 okt.: informatieavond VO voor groep 8 

10 okt.: expositie ateliers  

 

 



Groene voetstappen vanaf 24 september!!  
In de week van 24 september gaan we weer met zijn allen groene voetstappen sparen. Dat 

betekent dat we een week lang gaan volgen hoe de kinderen (en dus ook hun ouders) naar 

school komen. Misschien wel handig om daar eens bij stil te staan. Van Veilig Verkeer Nederland 

kregen we de volgende overdenking: 

 

Gaan we vandaag te voet, met de fiets of met de auto naar school? We willen u wijzen op het 

bewust kiezen van de manier waarop u en uw kind naar school komen. Een groot aantal 

leerlingen van onze school woont binnen 1,2 of 3 kilometer afstand van de school. We willen u 

bewust maken dat we de verkeersdrukte rondom de school kunnen terugbrengen als we ons 

houden aan de volgende “vuistregels”: 

 Als u 2 kilometer of minder van de school woont komt u te voet of met de fiets. 

 Als u 3 kilometer of meer van de school woont komt u met de fiets of auto. 

Er kunnen zich natuurlijk altijd situaties voordoen, waarin u niet in staat bent om u aan dit voorstel 

te houden. Maar bedenk: een veilige route van huis naar school (met zo weinig mogelijk gevaar) 
is een zaak van ons ALLEMAAL. 

 Nieuws over de bibliotheek                                                                           

Beste ouders, vanaf volgende week donderdag is onze schoolbibliotheek speciaal voor de 

groepen 1 en 2 geopend. De kleuters gaan dan in kleine groepjes samen met een stagiaire een 

boekje lenen. Dit boekje mogen de kinderen mee naar huis nemen en maximaal drie weken 

houden. Daarna nemen de kinderen het boekje weer mee terug naar school, eerder mag ook.  

Ze leveren de boekjes in bij hun eigen juf. Het is leuk om samen met uw kind het boekje te 

bekijken, voor te lezen enz. Leer de kinderen wel zuinig met de boekjes om te gaan, ze hebben 

de boekjes immers te leen.  

De kinderen die hun boekjes weer ingeleverd hebben, mogen na drie weken weer een nieuw 

boekje uitkiezen. We starten aanstaande donderdag met de groepen A, B en C. De week 

daarop zijn de groepen D, E en F aan de beurt. De derde week is de bieb op donderdag steeds 

gesloten. 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

De ateliers zijn van start gegaan! 
Op maandag 10 september zijn de ateliers van start gegaan. De groepen 1 t/m 6 hebben deze 

week creatieve opdrachten uitgevoerd in het atelierlokaal.  

De kinderen werken enthousiast aan hun werkstukken onder de begeleiding van juf Anneke en 

haar collega’s.  

Daarnaast hebben we fijne hulp van lieve ouders die in hun vrije uurtje een handje toesteken! 

 

 

 



Bezoek van wethouder Suzanne Breedveld 
Op woensdag 5 september heeft wethouder Suzanne Breedveld en haar ambtenaren een 

bezoek gebracht aan onze school. Bij dit bezoek waren vertegenwoordigers van de OV, de MR, 

het SKW, de Rozemarijn aanwezig.  

Wij hebben verteld waar we met onze school voor staan en wat we doen. Daarna hebben we de 

hele school en de omgeving laten zien. 

 

Supporters gewenst voor het handbaltoernooi! 
Op woensdag 19 september nemen 3 teams vanuit onze school deel aan het handbaltoernooi. 

Dit toernooi wordt georganiseerd door handbalvereniging Orion voor alle groepen 6, 7 en 8 van 

onze gemeente. De spelers gaan om 12 uur naar huis, zodat ze op tijd aanwezig kunnen zijn. Wij 

wensen hen heel veel sportplezier. 

 

De gezonde school 
De kinderen eten fruit en groente in de pauze. Ze drinken melk of water. In het water mag vers 

fruit om aan het water een fruitig smaakje te geven. Veel kindjes trakteren ook al gezond. Wij 

waarderen het enorm dat de ouders zich inspannen om de traktaties zo gezond mogelijk te 

maken. De kinderen vertellen ook dat ze mee mogen helpen met het maken van de traktaties. 

         

 

Verjaardagen in groep 1-2 
De kinderen in groep 1-2 worden extra in het zonnetje gezet als ze jarig zijn. Op de verjaardag 

mogen de ouders meteen aan het begin van de ochtend met hun jarige kind in de groep komen 

om de verjaardag mee te vieren. De kinderen krijgen een kroon en de groep zingt voor de jarige 

een aantal liedjes en bewonderen de traktatie. Later in de ochtend wordt er nogmaals aandacht 

besteed aan de verjaardag en wordt de traktatie uitgedeeld. 

Voor alle jarige kinderen geldt dat zij bij de directie mogen grabbelen. 

 

Herdenkingsdienst 
Op woensdagavond 12 september zijn Dani Heijnen en Sven Jacobs uit groep 8 met wethouder 

Martien de Bruijn naar een herdenkingsdienst geweest van Brabantse gesneuvelden uit de 

Tweede Wereldoorlog. Deze dienst werd gehouden in Waalre. In de volgende nieuwsbrief zal er 

een stukje verschijnen over dit uitstapje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan alle kinderen in de Franciscusparochie  
 
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Dan denken we aan de heilige Franciscus. Hij kon met dieren 

praten. Hij zorgde ook goed voor arme mensen. We hebben onze parochie naar Franciscus genoemd, 

omdat wij nog veel van hem kunnen leren over de liefde voor mensen en de natuur. 

 

Er zijn vijf  kerken in de Sint Franciscusparochie. Ze staan in Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, 
Sprundel en Zegge.  

 

Op zaterdag 6 oktober komen we bij elkaar voor onze jaarlijkse Franciscusviering. Deze 

viering is in de Martinuskerk van Rucphen en we beginnen om 19.00 uur.  

 

Kinderen, jullie zijn van harte welkom. Jullie komen in een 

processie, dat is een plechtig woord voor een optocht, samen met de 

pastoor de kerk binnen. Jullie mogen een knuffel meebrengen naar 

de kerk. De pastoor zal al jullie knuffels zegenen.  

 
Als de viering klaar is, gaan we naar het plein voor de kerk. Mensen 
mogen, vanwege Werelddierendag, met hun huisdier naar het plein 
komen, waar de pastoor ook de huisdieren zal zegenen.  
 

Na de viering is er koffie, thee, limonade en lekker gebak voor iedereen. 

 

Kom allemaal naar de viering in de Martinuskerk van 

Rucphen op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur.  

 
Je mag je knuffel  mee naar huis nemen. Je mag hem natuurlijk ook aan iemand 
anders geven. Wat zou Franciscus gedaan hebben?  

 
Groetjes van alle pastores.  
 

 


