Belangrijke data:
6 april:
10 + 11 april:
19 april:
22 april:
23 april:
26 apr t/m 7 mei:

Studiedag, alle kinderen vrij
Communie groep 5
Streetwise groep 3, 5 en 7
Praktisch verkeersexamen gr. 7
Koningsspelen
Mei vakantie

Nieuwsbrief 13 schooljaar 2020-2021

Heilinde nieuws
Corona heeft onze school getroffen en best hard .....
Groep 7c was afgelopen week thuis.
Zaterdag hebben we onze 2 groepen 8 in quarantaine moeten plaatsen. En vandaag is daar groep 7b bij
gekomen.
Uit voorzorg is besloten de gehele bovenbouw te sluiten en laten onze leerkrachten van deze bouw zich
preventief testen.
U zult begrijpen dat hier een hele organisatie bij komt kijken.
Je beslist niet in 5 minuten om 9 groepen thuis te laten en over te gaan op online les, hier gaat heel wat
overleg aan vooraf.
Ook de organisatie m.b.t. online lessen, inventarisatie en uitleveren van laptops brengt het nodige werk
met zich mee. Via de eigen leerkracht kunt u aangeven of er een laptop nodig is.
Morgenochtend bekijken wij deze inventarisatie en brengen wij u via ouderportaal op de hoogte hoe we
dit verder regelen.
Wij begrijpen dat het voor u als ouders en verzorgers niet mee valt om ineens te moeten dealen met het
feit dat uw zoon en/of dochter ineens van het een op het andere moment te horen krijgt dat ze deze week
online lessen hebben i.p.v. fysiek op school. Maar wij vertrouwen ook op uw begrip in deze situatie.
Daarnaast wil ik ook graag begrip vragen voor onze leerkrachten.
Op dit moment komt er ook erg veel op hen af en doen zij hun uiterste best dit zo goed mogelijk op te
pakken. Het kan dus zijn dat er niet meteen op een bericht wordt gereageerd.
Ten slotte wil ik u vragen wees lief voor elkaar.
We verkeren met z’n allen in een hele vervelende situatie, vooral de door corona getroffen personen.
Het heeft geen enkele zin om boos te zijn of elkaar verwijten te maken …..
Als we met z’n allen begrip tonen, komen we ook hier weer doorheen.
Heeft u vragen over de organisatie van de school m.b.t. corona dan kunt u mij bellen, appen of mailen.
U mag ook contact opnemen met onze administratief medewerkster Natasja 06-43112961.
Met vriendelijke groet,
Frank Knoester
Directeur bs Heilinde
Tel. 06-55863487

Paas knutsels Heidestede
Donderdagmiddag is er hard geknutseld door alle aanwezige kinderen.
Deze mooie knutsels zijn vrijdag door de OV afgegeven op Heidestede.
Namens alle bewoners van Heidestede, super bedankt voor de mooie knutsels!!

Bezoek van de paashaas
Ondanks de afgelaste paasbrunch heeft de OV er voor gezorgd dat de kinderen niets te kort zijn gekomen.
Ook hadden we bezoek van een gezellige paashaas. Samen het de meesters en juffen hebben de
aanwezige kinderen genoten van veel lekkers en een leuke dag.
Wij willen de OV leden bedanken voor hun lekkere en creatieve oplossingen!

