
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: juf Linda, Lucinda, Christine en Karin 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hoi ik ben Linda Bastiaansen. Ik woon in St. Willebrord en ik ben getrouwd met Rob en we hebben 

2 dochters (Laura 15, Nina 13). Ze hebben alle twee hier op school gezeten. Ik ken onze school 

dus ook als ouder. Ik ben nu 3 jaar aan het werk als onderwijsassistente. Ik sta iedere morgen vol 

energie op om met mijn kindjes aan de slag te gaan. Ieder kind heeft zijn sterke en zwakke 

kanten. Ik vind het een uitdaging om ervoor te zorgen dat ieder kind met veel plezier naar school 

gaat ook al lukt het even niet zo goed. En om dan een manier te vinden om het toch te leren 

maakt mij trots op het kindje waar ik mee werk. Buiten mijn werk zit ik zeker niet stil. Het leukst vind 

ik om met mijn gezin van elkaar te genieten en erop uit te gaan. In Nederland, Europa en ver 

daar buiten. Op zoek naar cultuur, natuur en avontuur. Ik hoop dat jullie een idee hebben wie ik 

ben! 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Lucinda Hagens en ik stel me graag aan jullie voor. Sinds november jl. 

werk ik op basisschool Heilinde. Hier ondersteun ik vooral de leerlingen op taalgebied. Hierbij is te 

denken aan anderstaligen kinderen en kinderen met dyslexie. Dit doe ik met veel plezier. Het 

geeft mij voldoening als de kinderen vooruitgang boeken. In mijn vrije tijd loop ik graag hard, lees 

ik een boek en ga ik graag gezellig winkelen met vriendinnen. Voor vragen mogen jullie mij altijd 

aanspreken. Tot ziens! 

 

Juf Christine is jarenlang werkzaam geweest op onze school en is nu nog op vrijwillige basis bij ons. 

 

Hallo allemaal, ik ben Karin van der Vorst en woon samen met mijn man en twee knullen van 20 

en 18 jaar in Roosendaal. Ik ben nu voor het 10de jaar werkzaam in St Willebrord als 

onderwijsassistente. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het extra ondersteunen van 

leerlingen die het op bepaalde vlakken nodig hebben. Ik haal nog steeds heel veel voldoening 

uit mijn werk, iedere keer als ik weer zie dat de kinderen iets lukt na mijn extra ondersteuning 

maakt zowel mij als de kinderen weer blij....hier doen we het tenslotte voor. Ik hoop dat jullie nu 

een beetje een beeld hebben van wat ik zoal doe op bs Heilinde. 

 

Jaargang 1 Nummer 14 

Belangrijke data: 

13 april           Presentatiedienst communicanten 

18 april             Paasbrunch (alle kinderen blijven 

over en zijn om 14.15 uur uit.) 

19 april           Koningsspelen 

20 april–5 mei  Meivakantie 

28 mei              Schoolreis voor groepen 3 t/m 8 

12 juni          Heilindefair 



 

KONINGSSPELEN 

 
Vrijdag 19 april is het dan zover. Basisschool Heilinde organiseert de Koningsspelen! Deze dag 

staat in het thema van bewegen. De groepen 1 t/m 3 blijven op school en spelen hier 

verschillende spelletjes. De groepen 4 t/m 8 gaan naar sportpark Rood-Wit en beoefenen daar 

verschillende sporten, zoals golf, skaten, rugby enzovoorts. Het belooft weer een leuke dag te 

worden. Wil je jezelf alvast voorbereiden op de koningsspelen? Luister dan alvast het nieuwe lied 

'Pasapas' op de Kinderen voor Kinderen site. Veel plezier!  

 

VASTENACTIE 
Op 8, 9 en 10 april kunnen de donaties ingeleverd worden. Dit kan in de ochtend tussen 8.15u en 

8.45u en op 8 en 9 april tussen 15.00u en 15.30u. Voor groep 1 t/m 4 in de middenruimte van de 

onderbouw en groep 5 t/m 8 in de koffiekamer van de bovenbouw.  

Wij zijn erg blij met 1 donatie per kind. Wilt u meer doneren? Natuurlijk mag dat, maar dan met 

een max. van 3 artikelen per kind.  

Hopelijk bent u bereid om ons te helpen de gezinnen een leuk Paasweekend te bezorgen.  

 De leerlingen van groep 8 hebben de lagere groepen door een presentatie al goed voorbereid 

op deze actie. 

 

VOETBALTOERNOOI GEMEENTE RUCPHEN 
De jongens en meisjes van de groepen 8 en 7 hebben op een plezierige manier deelgenomen 

aan het voetbaltoernooi. Ze hebben heel goed samen gevoetbald onder veel belangstelling van 

ouders en leerkrachten. We zijn erg trots op hun sportieve spel op deze middag! Sven uit groep 8 

is eerste geworden met penalty’s schieten, Dani uit groep 8 is derde geworden, Dimay uit groep 7 

is eerste geworden met de meisjes.  

 

OUDERAVOND SOCIAL MEDIA 
Ongeveer 40 ouders hadden zich ingeschreven om de ouderavond over social media bij te 

wonen. Medewerkers van de gemeente Rucphen en Novadic Kentron hebben uitgelegd en 

laten zien hoe je om kunt gaan met gamen en sociale media. Ouders waren erg geïnteresseerd 

in het verhaal. Belangrijk is dat in de opvoeding het grenzen stellen aan gamen en het gebruik 

van sociale media centraal blijft staan. Ook het met elkaar in gesprek blijven hierover is belangrijk! 

 

 

AFSCHEID VAN HET LEERJAAR 
Aan het eind van ieder schooljaar nemen kinderen en ouders afscheid van de 

groepsleerkrachten. Op bs Heilinde willen we kinderen stimuleren om zelf op een creatieve 

manier de juffen of meesters te bedanken. We waarderen het enorm als ouders en kinderen in de 

laatste schoolweek hun juf of meester persoonlijk komen bedanken. 

 


