Belangrijke data:
23 april:
26 apr t/m 7 mei:
13 en 14 mei:
24 mei:
7 juni:

Koningsspelen
Mei vakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag

Nieuwsbrief 14 schooljaar 2020-2021

Heilinde nieuws
Tot ons grote verdriet hebben we de afgelopen periode meerdere groepen in quarantaine moeten
plaatsen of uit voorzorg thuis moeten laten.
Corona dwingt ons tot het maken van deze keuzes. Dit alles doen wij in goed overleg met GGD.
We begrijpen de teleurstelling, het verdriet en de boosheid. We hopen ook op uw begrip.
Dit is de regelgeving waar wij onszelf aan moeten houden.
Wij ontvangen ook veel liever alle kinderen op school om er een leerzaam en leuke tijd met elkaar van te
maken.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe. Hopelijk kunnen we op 10 mei alle kinderen weer begroeten.
Alle door corona getroffen gezinnen wensen wij veel beterschap en sterkte!
Frank Knoester
Directeur bs Heilinde

Corona
Indien er tijdens de meivakantie sprake is van een positieve corona test bij een van onze leerlingen
vernemen wij dit graag, zodat wij over de juiste informatie beschikken als GGD ons hierover informeert.
U kunt dit mailen naar info@bsheilinde.nl of via de app melden bij Frank 06-55863487 of
Natasja 06-4311296. Zij zullen dit dan intern oppakken en melden aan de desbetreffende leerkracht.
Vermeld u in het bericht a.u.b. welke leerling het betreft en in welke groep deze zit.
Mocht er nog nadere informatie nodig zijn, zal er contact met u worden opgenomen.

Verkeersexamen groepen 7
Vol trots mogen wij u mededelen dat al onze kinderen uit groep 7 geslaagd zijn voor hun praktisch
verkeersexamen!!

Sportdag en schoolkamp
Woensdag 19 mei a.s. staat een sportdag gepland.
We zijn aan het bekijken hoe we dit binnen de geldende corona maatregelen zelf kunnen organiseren.
Het geplande schoolkamp van 26 t/m 28 mei a.s. past niet binnen de op dit moment geldende corona
maatregelen. Wij zijn druk bezig met het bedenken van een passend alternatief. Wij zullen de betreffende
groepen hier nog nader over informeren.
Normaal zijn de kleutergroepen vrij op de schoolkampdagen. Omdat het geplande schoolkamp niet
doorgaat verwachten wij de kleutergroepen deze dagen gewoon op school voor onderwijs.

Handbaltoernooi
Handbalvereniging Orion heeft ons laten weten dat het geplande schooltoernooi niet door gaat, vanwege
de huidige omstandigheden.
Binnenkort worden we geïnformeerd over nieuwe datums voor het nieuwe schooljaar.
Deze zullen wij in de kalender van het volgende school jaar opnemen.

Nieuwe leerkracht groep 7b
Groep 7b heeft na de meivakantie een nieuwe juf naast meester Rick.
Zij heet Rachel Pannekeet en is op dit moment nog werkzaam op basisschool De Klinkert.
Vandaag hebben de kinderen van groep 7b al kort kennis gemaakt met de nieuwe juf.
Wij heten juf Rachel van harte welkom bij ons op school en wensen haar heel veel succes en werkplezier
bij ons op school.

Lente
In groep 3 hebben de kinderen een hele kleurrijke poster gemaakt, te leuk om niet te delen!!

Koningsspelen 2021
Ondanks alle regeltjes hebben we er met de kinderen een super leuke dag van weten te maken.
Met een heerlijke ijsco vanuit de OV. En voor de kleuters die helaas niet op school zijn vandaag volgt de
ijsco op een later moment!!
We laten jullie graag even meegenieten van deze geslaagde dag en wensen jullie allemaal een hele fijne
meivakantie!!

Geniet en blijf gezond, zodat we maandag 10 mei a.s. jullie allemaal weer op school kunnen ontvangen.

