
  

 

 

 

 

 

 
 

EVEN VOORSTELLEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen ons even aan jullie voor!  

Ik ben Susan Adrianow (links, juf groep 4A) 56 jaar jong. Reeds sinds 1982 werkzaam hier in het 

mooie St. Willebrord, mijn 2e thuis. Begonnen als kleuterjuf en nu al weer 10 jaar groep 4. Elke dag 

voor de klas is een feestje! Werken met kinderen houdt mij jong! Ik houd van humor. Mijn hobby’s 

zijn: sporten, reizen, puzzelen en snelle auto’s. 

 

Ik ben Annemiek Paantjens (onder, juf groep 4B) en ben 25 jaar. Ik werk nu voor het 4e jaar in St. 

Willebrord en doe dit met heel veel plezier. Iedere dag kan ik mijn ei kwijt in de klas omdat elke 

dag anders is! In mijn vrije tijd ga ik graag shoppen, eten of gezellige dingen met vrienden. Mijn 

grootste hobby is muziek. Ik zing in een popkoor en bespeel verschillende instrumenten. In mijn 

klaslokaal is dus vaak muziek te horen. 

 

Ik ben Marianne van Kuijk (rechts, juf groep 4C). Ik werk al de nodige jaren in het onderwijs. Ik heb 

op verschillende scholen gestaan. De school waar ik nu werk bevalt me heel erg goed. Werken 

met kinderen heeft mij mijn hele leven al geboeid en ben ik nog steeds niet beu. In mijn vrije tijd 

ontspan ik me door te gaan lopen met mijn hond, genaamd Lord Lobbus. Mijn hobby’s zijn: lezen, 

koken, taarten bakken en reizen. 

Jaargang 1 Nummer 7 

Belangrijke data: 

4 dec.:  Sinterklaasfeest op school 

6 dec.: Studiedag voor de leerkrachten: 

alle kinderen zijn vrij! 

11 dec: Knutselen voor kerst met de hele 

school 

20 dec.: Kerstviering van 16.30u.tot 

19.15u. 

 

De drie 

musketiers 

van groep 4! 



OP TIJD OP SCHOOL  
We merken dat het al beter lukt om op tijd te komen. Blijf hieraan werken, beste ouders en 

kinderen! De leerkracht start om 8.30 uur en 13.15 uur met de lessen. Het is heel vervelend voor uw 

kind dat het steeds de start van de les mist en het is storend voor de rust en de concentratie in de 

groep. Dus blijf op tijd komen!!!! We willen als school onze excuses maken voor het laat openen 

van de groene poort, waardoor kinderen te lang moeten wachten voor de poort aan de 

Poppestraat! 

 

SINT EN SURPRISE OP SCHOOL 
De Sint is weer in het land met al zijn bijzondere Pieten. Op dinsdag 4 december komen de Sint en 

zijn Pieten op school om de kinderen te bezoeken. 

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. De surprises worden 4 december  

mee naar school gebracht, 

We kijken met veel plezier uit naar het bezoek! 

 

 

DE VOORLEESKAMPIOEN VAN BS HEILINDE 2018-2019 

 

 
Finette Buijks is de voorleeskampioen  

geworden van bs Heilinde.  

Finette mag in de Gemeentelijke Voorleesfinale  

gaan strijden om de  

titel Voorleeskampioen van de Gemeente Rucphen.  

Wij wensen haar alvast heel veel succes  

met het voorlezen van het boek  

Mees Kees op kamp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTVIERING 
Op 20 december vieren we SAMEN het kerstfeest. Om 16.30 uur worden de kinderen op school 

verwacht. Daarna wandelen we samen naar de kerk en hebben we een mooie kerstviering. 

Daarna wandelen we terug naar school en genieten we van de lekkere hapjes die de ouders 

maken. De ouders mogen om 19.00 uur op school komen om te genieten van de hapjes en de 

drankjes. Om 19.15 uur mogen de kinderen mee naar huis! 

U krijgt via het ouderportaal nog aanvullende informatie over het halen en brengen en de hapjes 

en de drankjes! 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENKEN AAN KINDEREN OP EEN ANDER PLEKJE OP DE WERELD 
Op onze school denken wij niet alleen kinderen in ons eigen dorp of ons eigen land, maar ook 

aan andere kinderen op de wereld. Zij leven soms in armoede of in oorlogsgebieden. Die 

kinderen hebben daar niet voor gekozen. Wij hebben het geluk dat we leven in Nederland, een 

welvarend land waar geen oorlog is. Daar mogen we heel blij mee zijn, want het kan ook anders. 

Dat hebben de kinderen van groep 7 geleerd met de schoenmaatjesactie.   
 

Schoenmaatjesactie groepen 7 
De groepen 7 hebben meegedaan aan  

de actie Schoenmaatjes van Edukans.  

Hierbij is het de bedoeling dat een kind  

een schoenendoos vult met spullen die  

zij kunnen missen.  

 

Deze schoenendoos maakt  

vervolgens een hele reis  

naar Ghana, Irak of Sri  

Lanka. Hier zijn de kinderen 

super blij met  

onze schoenendozen.  

 

Meer informatie? 

Kijk maar eens op: https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/  

 

 

 

ZIEKTEVERZUIM OP SCHOOL 
Op bs Heilinde doen wij mee aan het onderzoek M@ZL (Medische advisering ziekgemelde 

leerling) om het ziekteverzuim bij kinderen beter in beeld te krijgen. We kijken of een extra 

ondersteuningsstructuur positief werkt op het terugdringen van het ziekteverzuim onder de 

kinderen. 

Soms zijn kinderen vaker of langdurig niet op school vanwege ziekte. Als kinderen vaak ziek zijn, 

dan hebben we op school daar zorgen over.  

Bij zorgen over het ziekteverzuim wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en de 

intern begeleider. In dit gesprek wordt met u besproken of er reden is om gebruik te maken van 

de extra ondersteuningsstructuur. Wellicht is het nodig om de hulp in te schakelen van de 

jeugdarts, de jeugdprofessional, de orthopedagoog of de leerplichtambtenaar die verbonden 

zijn aan onze school. 

Tijdens het gesprek wordt u gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Dit houdt in dat u 

een korte vragenlijst invult op drie tijdstippen in het proces.  

Na afloop van het onderzoek kan het zijn dat we als school kiezen voor deze extra 

ondersteuningsstructuur om zicht te houden op het ziekteverzuim. 

Aangetoond is dat kinderen die op de basisschool vaak ziek gemeld worden, ook de kinderen zijn 

die voortijdig kunnen uitvallen op het middelbaar onderwijs en het risico lopen om de middelbare 

school te verlaten zonder diploma. Daarom vinden we het belangrijk om aan dit onderzoek mee 

te doen!  

 

https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/

