
  

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL OP BS HEILINDE 
De carnavalsoptocht “Van sweers kante” is ondanks het koude weer, gezellig en goed verlopen. 

Alle kinderen waren mooi verkleed en er waren prachtige wagentjes gemaakt. Langs de kant 

was ontzettend veel belangstelling. Kinderen, ouders en de leerkrachten hebben er weer een 

mooi spektakel van gemaakt. We wensen iedereen nog een fijne vakantie! 

 

 
 

 
 

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING 
Er gaat 2 april voor kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 van de basisschool in de gemeente 

Rucphen een Sociale Vaardigheidstraining van start. Bij deze training leert een kind op een fijne 

manier met andere kinderen om te gaan. De onderwerpen waaraan ze werken zijn bijvoorbeeld: 

hoe krijg ik meer zelfvertrouwen, hoe maak ik contact met andere kinderen, hoe ga ik om met 

moeilijke situaties of hoe zeg ik ‘nee’ als ik iets niet wil? Dit gebeurt in bijeenkomsten met andere 

kinderen. 
Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten en twee ouderavonden. 

De training wordt door twee jeugdprofessionals gegeven. Deze vinden plaats in Agora, 

Rucphense Vaartkant 2b in Rucphen 

Deze training wordt, op basis van inschrijving, van april tot juni gegeven. U kunt een kind 

aanmelden voor deze training via jeugd@rucphen.nl of telefonisch 0165-349990. 

Na de aanmelding vind een intakegesprek plaats. 

Wanneer u vragen hebt over de training, kunt u ook altijd even mailen of bellen. 

Er zijn aan deze training geen kosten verbonden. 

 

 

 

 

Jaargang 1 Nummer 12 

Belangrijke data: 

4-8 maart         Carnavalsvakantie 

12 maart           MR 

11-13 maart     Luizencontrole 

21 maart           De schriften gaan mee. 

15 maart           Landelijke onderwijsstaking 

25 maart           Cursus kinderEHBO voor     

                          Leerkrachten 

3 april               Voetbaltoernooi 

19 april           Koningsspelen 

28 mei              Schoolreis voor de groepen 3 t/m 8 



TENNISCLINIC DOOR TENNISVERENIGING RICO 
In februari en maart komen Toon en Richard van TV Rico aan de groepen 3, 4 en 5 een tennisles 

geven. Zij willen graag weer jeugdige tennisliefhebbers naar de vereniging trekken. Dus als uw 

kind enthousiast is, kunt u informeren bij TV Rico te Rucphen. 

 

  
 

EEN 3D PUZZEL IN ELKAAR ZETTEN 
Lex en Liz uit groep 3B hebben een ingewikkelde 3D-puzzel in elkaar gezet. Ze waren erg trots op 

hun prestatie en wij ook. Dus dat mocht even gevierd worden met een leuke foto in de 

nieuwsbrief! 

 

 

 

HANDBALTOERNOOI HV ORION 
Handbaltoernooi groepen 4 en 5 gaat niet door dit schooljaar.  

Handbalvereniging Orion heeft aan de scholen doorgegeven dat het schoolhandbaltoernooi 

voor de groepen 4 en 5 dit schooljaar niet doorgaat. De handbal krijgt namelijk 2 nieuwe 

handbalvelden. Wanneer ze deze precies aan gaan leggen, weten ze nog niet. Daarvoor zijn ze 

afhankelijk van het weer de komende tijd. In het nieuwe schooljaar zullen we weer wel gebruik 

kunnen maken van de handbalvelden en zullen de toernooien dus weer doorgaan!  

 

 

VASTENACTIE 
Binnenkort starten we met de vastenactie. Deze keer verkopen de kinderen geen paaseitjes, 

maar gaan we houdbare spullen inzamelen voor gezinnen binnen de gemeente Rucphen die 

wat minder te besteden hebben. Dit doen we in samenwerking met Stichting ’t Warme Hart en 

Henk en Maria (van het KIKA-winkeltje). 

Wat willen we inzamelen: 

• Paasservetten 

• Paas-tafelkleedjes 

• Bakboter/smeerboter 

• Rijst 

• Macaroni/pastasaus 

• Blikgroenten/knakworstjes 

• Koffie/(vruchten)thee 



• Hagelslag/chocopasta/jam 

• Suiker 

• Snoep/koek/chocolade 

• Soep 

• Wasmiddel 

• Wc-papier/keukenrol 

• Bad/douche-artikelen 

Hopelijk bent u bereid om alvast wat spulletjes opzij te leggen en ons te helpen. Verdere informatie over het 

tijdstip van inzamelen volgt binnenkort. 

 

STAKINGSDAG ONDERWIJS OP 15 MAART 
Op deze dag zijn alle kinderen van bs Heilinde vrij, omdat een groot gedeelte van de 

leerkrachten van de school gaan staken. Er wordt gestaakt, omdat we van ons vak houden en 

trots zijn op ons vak, waarmee we de basis leggen voor onze samenleving. Om ons vak goed te 

kunnen blijven uitoefenen, hebben we ruimte, vertrouwen en waardering nodig.  

Een groot aantal collega’s gaat naar Den Haag om zich sterk te maken voor het onderwijs. Een 

aantal collega’s blijft op school om met elkaar te bespreken welke regels en activiteiten voor 

werkdruk zorgen en welke acties we kunnen ondernemen om dit te verminderen. 

 

Omdat op 15 maart de stakingsdag is, gaan de schriften op 14 maart niet mee. Dat gebeurt dan 

een week later op donderdag 21 maart! 


