
  

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Geertje Koene. Ik woon in Schijf. 

Ik ben getrouwd en vind het fijn om veel tijd 

door te brengen met mijn gezin en ben erg 

dol op mijn kleinzoon. In mijn vrije tijd shop ik 

graag, vind ik het leuk om andere steden te 

bezoeken en ga ik veel wandelen in het bos 

met onze hond Doodle. 

Ik ben leerkracht van groep 3C en werk van 

maandag t/m vrijdag. Het werken in groep 3 

doe ik met veel plezier. Het is fijn om met 

jonge kinderen te werken en ze te leren 

lezen, rekenen en schrijven. 

 

 

 

 

 

Ik ben juffrouw Amy. Ik 

ben leerkracht van 

groep 3A, ik ben 

werkzaam van 

maandag tot en met 

vrijdag.  We gaan er 

samen in groep 3a 

een fijn jaar van 

maken! In mijn vrije tijd 

sport ik graag. Vooral 

voetbal vind ik leuk om te doen. Zijn er 

vragen of opmerkingen, loop gerust even 

binnen. Tot ziens! 

Mijn naam is Inge Kustermans, ik ben 

leerkracht in groep 3B van maandag t/m 

vrijdag. 

Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn 

vriend in Zevenbergen. 

Ik werk met veel plezier op basisschool 

Heilinde en heb het erg naar m'n zin in groep 

3. 

In mijn vrije tijd ga ik regelmatig een ronde 

wandelen in het bos en speel ik graag gitaar. 

Daarnaast vind ik het ook fijn om met familie 

en vrienden gezellig samen te zijn. 

 

Jaargang 1 Nummer 6 

Belangrijke data: 

 

17 nov..: De Sint komt weer in het land! 

22 nov.: Kwaliteitsforum 

27 nov.: MR-vergadering 

28 nov.: OV-vergadering 

4 dec.: Sinterklaasfeest op school 

6 dec.: Studiedag voor de leerkrachten: 

alle kinderen zijn vrij!  



 

UITDELEN VAN UITNODIGINGEN EN KAARTEN NIET OP SCHOOL 
Wij zien op school in toenemende mate het uitdelen van de uitnodigingen voor 

kinderfeestjes. Dit is wat wij zien gebeuren op school: 

 Wij zien de teleurgestelde gezichten van kinderen die niet worden uitgenodigd.  

 Als kinderen regelmatig niet gevraagd worden voor een kinderfeestje, werkt dat  

negatief op het zelfvertrouwen van kinderen.  

 Dit heeft ook invloed op de groepsvorming in de klas.  

Daarom: 

 Wij willen dat de uitnodigingen niet meer uitgedeeld worden op het schoolterrein. Wij 

vragen u om de uitnodigingen persoonlijk in de brievenbus te doen. Dit voorkomt 

teleurstellingen. 

 Dit geldt ook voor de kerstwensen. U kunt één kaart voor de gehele groep maken en 

afgeven bij de leerkracht. Wij willen niet dat individuele kaarten op school uitgedeeld 

worden. Die kunt u persoonlijk in de brievenbus doen. 

Wij vinden het belangrijk dat ALLE kinderen het fijn hebben op onze school. Samen vieren we feest 

en maken we het gezellig met elkaar in de komende maanden. 

 

 

OP TIJD OP SCHOOL  
We merken op dat er nog steeds veel kinderen te laat in de groepen zijn, zowel in de ochtend als 

in de middag. Het is de verantwoordelijkheid en taak van de ouders om ervoor te zorgen dat de 

kinderen op tijd op school zijn. In ochtend willen we alle kinderen om 8.25 uur  in de klas zien en in 

de middag om 13.10 uur. 

Als uw kind te laat blijft komen, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek om te 

kijken hoe u ervoor kunt zorgen dat uw kind geen onderwijstijd mist.  

We vinden het belangrijk dat we als school en ouders ons best doen om het goede voorbeeld te 

geven aan de kinderen door op tijd te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOG WAT LEUKE FOTO’S VAN DE KLEDINGACTIE 

 

  
 

De kledingactie was een succes. Dus bewaar a.u.b. weer kleding voor de kledinginzameling in 

het voorjaar! 

 

SINT EN SURPRISE OP SCHOOL 
Op zaterdag 17 november komt de Sint aan in Nederland. Het sinterklaasfeest  

gaat weer beginnen. Op dinsdag 4 december komen de Sint en zijn Pieten op school.  

Hij brengt een bezoek aan de kinderen van de groepen 1 t/m 5.  

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 trekken lootjes en maken surprises  

met een mooie rijm voor elkaar. 

 

 

 

 

HERHAALDE OPROEP 

 
TSO VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DONDERDAGMIDDAG VAN 12 UUR TOT 13.15 UUR! 

 

 
 

 



TUTORLEZEN GROEP 3 MET GROEP 6 
Op bs Heilinde vinden we het heel belangrijk dat de kinderen gestimuleerd worden tot lezen. 

Daarom vragen wij de kinderen van de bovenbouw te lezen met de kinderen van de 

onderbouw. De kinderen van de bovenbouw geven het goede voorbeeld en zijn tutor voor de 

kinderen van de onderbouw. Op onderstaande foto’s kunt u zien hoe tutorlezen eruit ziet. 

 

 

 

 

UITREIKING CULTUURCHEQUE DOOR HET RABOBANKBUURTTEAM 

 

  
 

Het Rabobankbuurtteam heeft een cheque ter waarde van 732 euro aangeboden. Deze 

cheque besteden we aan culturele activiteiten. De kinderen van alle groepen hebben genoten 

van het lekkere fruit dat plaatselijk is ingekocht. 


