
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3 schooljaar 2020-2021  
                                                                           

Heilinde weetjes 
Bijzondere weken ...... 
 
Zoals reeds gemeld via het ouderportaal ontkomen we ook op BS Heilinde niet aan Covid-19. 
Op dit moment hebben we 1 leerkracht in thuis-quarantaine en hebben we ook te maken met het gewone 
ziekte- en herstelverlof van enkele leerkrachten. 
 
Wij zullen er alles aan doen om ‘het naar huis sturen’ van groepen te voorkomen. Of dat ook gaat lukken 
hangt geheel af van de mate van uitval van leerkrachten en de maatregelen die door de overheid zullen 
worden genomen. 
 
Mocht er sprake zijn van uitval proberen wij u zo snel als mogelijk via ouderportaal hiervan op de hoogte te 
stellen.  
 

Afscheid Juf Marjon 

Een berichtje van Juf Marjon! 

Lieve mensen, 

Waarschijnlijk hebben jullie allemaal al wel vernomen dat ik niet meer als juf op bs Heilinde ben.  
Toch wil ik even via deze weg van jullie afscheid nemen.  
 
In 1978 ben ik begonnen op, toen nog, kleuterschool “Jacintha”. Daarna werd het bs “Maria Goretti”en een 
paar jaar geleden werden we bs “Heilinde”.  
 
Na ruim 43 jaar (waarvan 42 in St Willebrord) heb ik besloten om te stoppen.  
42 jaar lang heb ik met heel veel plezier gewerkt in St Willebrord.  
Ik heb veel geweldige collega’s, ouders (en ondertussen ook grootouders) mogen ontmoeten en vele 
kinderen een stukje in hun ontwikkeling mogen begeleiden. Vooral de kinderen zal ik wel gaan missen, 
maar vast ook wel de andere contacten. Nu is het echter tijd geworden om mijn dagen anders in te gaan 
vullen. DANK JE WEL allemaal voor al die fijne jaren in St Willebrord.  
Lieve groetjes en het allerbeste voor iedereen. 

Juf Marjon van Aert 
 
Op een gepaste manier nemen wij als Team afscheid van juf Marjon, waarbij wij haar bedanken voor haar 
jarenlange inzet en wensen haar het allerbeste voor al hetgeen wat nog komen gaat. 

Belangrijke data:   

15 oktober: Verkeer snelheidsmeting gr. 8 

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie 

26 oktober: Hoofdluiscontrole 

13 november: Borgesiusdag, alle leerlingen vrij 

17 november: Scholenmarkt V.O. gr. 8 

3 december: Sint op school 

17 december: Kerstviering 

21 dec t/m 1 jan. Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Schoolhandbal toernooi 23-09-2020 
 

Woensdag 23 september hebben twee teams van onze school mee gedaan met het schoolhandbal toernooi van  
HV Orion te Rucphen. Het was een leuke, gezellig en sportieve dag. 
Team de handbalkiddooss hebben een mooie vierde plaats behaald. 

En team de kipfilecactussen hebben de prijs gewonnen voor de origineelste naam. 

 

Voor degene die handbal een leuke sport lijkt, mag je vijf keertjes mee komen trainen om te kijken of je het 

leuk vind. Training is iedere dinsdag en vrijdagavond in de sporthal in Rucphen. Voor meer informatie zie de 

website van Hv Orion. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Team handbalkiddooss 

  
  
  
  
  
     Team kipfilecactussen 

 

Schoolfoto’s 
De meeste schoolfoto’s zijn inmiddels uitgedeeld, echter zijn er nog diverse die staan te wachten om met 
de leerlingen mee naar huis te gaan. De foto’s moeten vooraf betaald worden. 
Wilt u toch graag de schoolfoto van uw kind, maar bent u vergeten het envelopje in te leveren …. 
Zorg er dan voor dat dit aanstaande maandag alsnog gebeurt. 
 
De ouders van de werkgroep schoolfoto’s zijn volgende week nog een keer op school om de allerlaatste 
envelopjes op te halen en de foto’s uit te delen. 
 
De foto set prijs is € 8,50 
De broer/zus foto is € 4,00 (wordt slechts 1 x afgedrukt, nabestellen kan via de website van de fotograaf) 
 
Indien u de foto toch niet wilt, laat de verpakking dan dicht en lever de foto terug in bij de leerkracht. 
Alleen ongeopende verpakkingen worden retour genomen en dan krijgt u het reeds betaalde geld terug. 
 
De kinderen die wegens afwezigheid nog niet op de foto zijn geweest worden niet vergeten, zodra de 
datum bekend is zullen we dit via het schoolnieuws mededelen. 
 
 
 
 



   

 

   

 

Jumbo Sparen  
 
Vanaf woensdag 30 september kan er bij de Jumbo winkel in St. Willebrord gespaard worden voor school! 
Tijdens deze actie ontvangen Jumbo-klanten bij iedere €10 aan boodschappen een spaarpunt, die zij 
vervolgens als spaartegoed kunnen toewijzen aan een school/vereniging/club naar keuze. 
Na afloop van de actie wordt het budget voor de regio St. Willebrord verdeeld over de deelnemers, naar 
rato van het aantal gespaarde punten. 
 
Met de gespaarde punten kunnen leuke spullen aangeschaft worden voor de kinderen om bijvoorbeeld 
mee buiten te spelen. Wij hopen natuurlijk dat we samen met jullie tot een mooi resultaat komen en we 
de kinderen kunnen verblijden met leuke nieuwe dingen. 
 
De actie loopt tot en met dinsdag 17 november 2020. 
 
  



   

 

   

 

Leswerk zoekt invallers 
 



   

 

   

 

Sjors Sportief 
 
Gezinspraatje 
Het blijkt dat er vanuit de ouders vaak nog vragen zijn. Daarom willen wij vragen om bijgevoegde PDF digitaal naar 
de ouders te sturen. Blijkt dat ouders dit erg prettig vinden en het laat zien dat jullie het als school ook 
ondersteunen!  
 
Bedankt voor de medewerking en hopelijk schrijven er weer heel veel kinderen in! Wij houden jullie op de hoogte 
van de cijfers. 
 
Hierbij nog de link naar het digitale boekje: https://cultuurensportstimulering.nl/rucphen-2020/ 

En de link naar het introductiefilmpje: https://www.sjorssportief.nl/video 
  
 
 

 

  

https://cultuurensportstimulering.nl/rucphen-2020/
https://www.sjorssportief.nl/video


   

 

   

 

Botanische tuin Arboretum 
   

 

Oudenbosch, 17 september 2020  
 

Aan alle geïnteresseerden 

 

Herfst-kindermiddag Arboretum helemaal corona-proof. 
 

 

Woensdag 21 oktober 2020, aanmelden vooraf nodig 

 

De zomer-kindermiddag moesten we dit jaar laten schieten, maar de herfst-kindermiddag van het 

Arboretum in Oudenbosch kan doorgaan! We hebben een volledig corona-proof programma gemaakt in 

de tuin op woensdag 21 oktober 2020 van 13.30 – 16.00 uur. We gaan poffertjes bakken op een 

omgekeerd drinkblikje, vulkanen maken in het zand (die het écht doen!), herfststukjes maken met 

spullen die je in de tuin vindt, en nog meer... 

 

Dit jaar hebben we iets andere spelregels dan anders: 

• (Groot)ouders brengen de kinderen tussen 13.00 - 13.30 uur en halen ze tussen 16.00 -16.30 

uur weer op. Zij gaan dus niet mee de tuin in; 

• Daarom is de middag alleen voor kinderen van groep 3 t/m 8 (enthousiaste brugklassers zijn 

ook welkom!); 

• De kinderen gaan in 5 vaste groepjes met een volwassen begeleider (= vrijwilliger Arboretum) 

de tuin in; 

• Er zijn 5 opdrachten, elke opdracht wordt begeleid door twee vrijwilligers en duurt zo’n half uur, 

daarna wisselen de groepjes door; 

• We hebben plek voor 5 groepjes van 10-12 kinderen, dus 60 in totaal; 

• Kinderen moeten zich aanmelden, en wel voor zondag 11 oktober via 

info@arboretumoudenbosch.nl. 

 

Bij de aanmelding geef je door: 

• naam van het kind  

• de groep waarin zij/hij zit op school 

• bij wie je kind(eren) in het groepje willen (broertjes, zusjes, vriendjes)  

• e-mailadres 

• telefoonnummer ouder 

 

Aanmeldingen nemen we in volgorde van binnenkomst aan. Na 11 oktober krijg je bericht of je kind 

kan meedoen en nog wat meer informatie over de middag. De kosten bedragen € 3,- per kind, graag 

bij het brengen van je kind met pinpas of gepast contant betalen. 

 

Kortom, het is anders dan anders en toch een échte kindermiddag met stoere en leuke opdrachten in 

de tuin en natuurlijk wat lekkers tussendoor. Heel graag tot dan en denk aan het aanmelden voor 11 

oktober! 

 

Vriendelijke groeten 

Stichting Arboretum Oudenbosch 

werkgroep educatie.t team van de Kindermiddag 

 


