Belangrijke data:
12 februari:
13 t/m 19 febr.:
31 maart:
1 april:
2 april:
5 april:
6 april:

carnaval, op aangepaste wijze
voorjaarsvakantie
Theorie examen verkeer gr. 7
paasbrunch
Goede vrijdag, alle kinderen vri
2e paasdag
Studiedag, alle kinderen vrij

Nieuwsbrief 11 schooljaar 2020-2021

Heilinde nieuws
Eindelijk, we mogen weer!!
Weliswaar wederom in aangepaste vorm, met aangescherpte maatregelen, maar we mogen gelukkig onze
kinderen weer “normaal” op school ontvangen.
Vrijdag hebben we met het gehele team keihard gewerkt om aanstaande maandag de kinderen op een
gepaste corona proof wijze in de klassen te ontvangen.
Zie hieronder nogmaals de opgesomde regeltjes:
De maatregelen die maandag voor geheel Heilinde in gaan:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gymlessen in de twee gymzalen in het bovenbouwgebouw vervallen. (Richtlijn vakorganisatie
Gymleerkrachten) Er wordt gezocht naar een alternatief.
Alle hekken gaan om 08.15 uur open zoals u gewend bent.
Breng uw kind naar de plek waar u dat gewend bent. (jonge kinderen)
U mag de school niet in zonder afspraak
Voor de school bij de blauwe deur of bij de hekken wordt u gevraagd een mondkapje te dragen.
Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
Wanneer er geen 1,5 meter afstand wordt gehouden wordt u daarop aangesproken.
U komt niet eerder dan 08.15 uur bij school en u gaat zo snel mogelijk weer naar huis na het afgeven
van uw kind.
08.30 gaan alle hekken weer op slot.
Te laat? Dan melden bij de blauwe deur met de vlag door aan te bellen. Wij brengen uw kind dan
naar de klas.
Om 14.00 uur kunt u uw kind op de bekende plaatsen ophalen. Ook nu weer met mondkapje en
gepaste afstand.
De groepen 8 krijgen met voldoende afstand in 2-tallen of 4-tallen les in de 2 gymzalen van het
bovenbouw-gebouw.
De medewerkers van bs Heilinde dwingen de kinderen niet om een mondkapje te dragen. Dit blijft
een persoonlijke keus. Wij adviseren het voor de groepen 7 en 8 wel in de gangen.
Bij een Coronabesmetting op school houden wij ons aan de richtlijnen van dat moment van de GGD.
Wij vinden dat elke ouder vrij is om hun kind wel of niet te laten testen. Hier kunnen later nog
aanvullende richtlijnen voor komen.
Wanneer er sprake is van vaccinatie dan is het geheel uw eigen keuze om dit wel of niet te doen. De
school speelt hier bij geen rol.
Wanneer kinderen ziek zijn of niet naar school kunnen komen moet dit gemeld worden. U doet dit op
de gebruikelijke wijze.
Wanneer een kind zonder bericht thuis wordt gehouden bellen wij na.
In principe hebben de kinderen van 5 jaar en ouder leerplicht. Wij zijn gehouden om ons aan de
leerplichtwet te houden.
In geval van bijzondere omstandigheden is F. Knoester de enige die bevoegd is om u en uw kind
verlof te verlenen.

•
•
•

Mocht u menen dat u voor verlof in aanmerking komt dan gaan we hier samen over in gesprek.
Wanneer u op basis van uw motivatie verlof krijgt dan wordt dit bevestigd met een schriftelijke
toestemming.
Per jaargroep kan nog aanvullende informatie gegeven worden via het ouderportaal.

Vanaf groep 3 hebben wij ervoor gekozen de kinderen zoveel mogelijk in 2 tallen te laten
werken. U heeft vast gehoord over het cohorten. Door dit te doen, kunnen we voorkomen dat
we gehele groepen naar huis moeten sturen. In dit geval hoeft vanaf groep 3 alleen het 2-tal, 5
dagen in quarantaine.
Wij zijn er klaar voor en kijken er naar uit de kinderen weer te ontvangen op school!!

Snottebellenbeleid
Het snottebellenbeleid is wordt aangescherpt.
Zodra wij de officiële richtlijnen binnen hebben zullen wij u hierover informeren.

Carnaval vrijdag 12 februari a.s.
Vrijdag 12 februari a.s. staat carnaval op de agenda.
Helaas kan dit niet op de gebruikelijke manier
doorgaan, maar we gaan er toch binnen de corona
regels een klein feestje van maken.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Dit mogen carnavalskleren zijn, maar ook
andere verkleedkleren zijn toegestaan, ook een pyjama of leuke onesie is een prima alternatief.
We begrijpen dat sommige ouders niet in de gelegenheid zijn om weer iets nieuws voor hun kind(eren) aan
te schaffen en op deze manier hoeft dit ook niet.
We draaien in de ochtend het normale programma en vanaf ongeveer 12.00 uur gaan we een klein feestje
bouwen in de vorm van knutselen, film kijken, spelletjes doen, muziek maken, de leerkracht van de groep
zal hier een keuze in maken.
De oudervereniging zal deze dag trakteren op iets te drinken en iets lekkers.

Personeels wisseling
Meester Dennis van groep 7C gaat ons verlaten …..
Gelukkig kan hij volgende week nog fysiek afscheid nemen van de kinderen.
Na de vakantie begint hij aan zijn uitdaging op Basisschool Uniek.
Wij willen Meester Dennis bedanken voor zijn inzet op bs Heilinde en wensen
hem heel veel succes.
Na de vakantie start Meester Bas bij ons in groep 7C
De kinderen hebben inmiddels online kennis gemaakt met Meester Bas en volgende week komt hij nog een
keertje langs om fysiek kennis te maken.
Hieronder stelt Meester Bas zich aan u voor:
Mijn naam is Bas Rommens. Vanaf de carnavalsvakantie word ik de nieuwe
groepsleerkracht van jullie groep. Ik ben geboren en getogen in Hoeven, ben 33 jaar oud,
en de laatste paar jaar heb ik gewerkt in Oudenbosch, op basisschool de Klinkert.
Daar was ik leerkracht van unit 4, dat zijn leerlingen van groep 7-8. In mijn vrije tijd sport
ik graag. Hardlopen, fietsen, wandelen, voetballen, ik vind het allemaal leuk om te doen.
Daarnaast voetbal ik zelf, ben ik voetbaltrainer en ga ik ook graag bij wedstrijden van
NAC Breda kijken.
Natuurlijk zal het voor iedereen weer wennen zijn, maar ik ga er mijn best voor doen iedereen zo snel
mogelijk te leren kennen en vooruit te helpen. Hopelijk kan ik iedereen dan ook écht begroeten en hoeft
dit niet achter een computerscherm. We zien elkaar snel!
Met vriendelijke groet, Bas Rommens
Wij heten Meester Bas van harte welkom en wensen hem veel succes,
maar ook veel plezier bij ons op school!!

