Belangrijke data:
14 t/m 16 juli:
15 juli:
21 juli:
23 juli t/m 5 sept.:
6 september:

afscheidsdagen gr. 8
Casino avond gr. 8
Musical avond gr. 8
zomervakantie
Start nieuwe schooljaar
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Heilinde nieuws
Vandaag en morgen sluiten we met alle kinderen dit bijzondere Corona schooljaar af d.m.v. een paar leuke
gezellige dagen.
De schoolkalender wordt eind deze week digitaal gezet op het ouderportaal en onze website.
Indien u graag een geprint exemplaar ontvangt kunt u dit melden via ouderportaal bij uw leerkracht.
Wij wensen u allen een welverdiende zomervakantie toe.
Team bs Heilinde

Terugblik beweegdag 11 juni
We kijken terug op een zeer geslaagde dag, zeker voor herhaling vatbaar
Via ouderportaal zijn reeds diverse foto’s met jullie gedeeld.
Wij bedanken de OV voor het regelen van de versnaperingen.
Een bijzonder woordje van dank aan Lens groenten en Fruit voor het schenken van het fruit aan al onze
leerlingen.

100 boekjes gelezen in groep 3
Belofte maakt schuld.
Deze kanjers hebben maar liefst 100 boekjes gelezen in groep 3.
Aan het begin van het schooljaar heeft de juf de kinderen een uitdaging gegeven. Wie het lukt om 10
leesrupsen vol te lezen krijgt een taart! Een paar weken voor het einde was het zover Matti en Rebeca
hadden hun tiende leesrups vol, wat gelijkt staat aan 100 boekjes die ze thuis eerst geoefend hebben om
later op school voor te lezen aan de juf.
We hadden nog een paar weken te gaan, maar helaas zijn er geen taarten meer uitgedeeld ….

Afscheid collega’s
Enkele collega’s gaan ons verlaten, om elders hun vleugels uit te slaan.
Wij bedanken Job gr. 7a, Karin onderwijsassiste, Djuna gr. 4b, Wilma gr. 1-2e, Rick gr. 7b, Brigitte gr. 5c, Jos
5b, Jente 5c en Denise gr. 8, voor de fijne samenwerking en wensen hun allen veel plezier en succes toe
met hun nieuwe baan.
Hieronder een persoonlijk nog enkele persoonlijke berichten:
Beste ouders van bs Heilinde,
Via dit bericht wil ik jullie graag laten weten dat ik na zeven jaar Sint Willebrord bs Heilinde zal verlaten. Met ingang
van volgend schooljaar zal ik werkzaam zijn op bs De Stuifhoek in Made.
Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt en ik heb veel mooie momenten beleefd. Ik wil iedereen bedanken voor de
fijne samenwerking. Ik wens iedereen veel succes in de verdere toekomst.
Groetjes,
Meester Job

Beste ouders,
Na 12 jaar werkzaam geweest te zijn in Willebrord is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ga na de
zomervakantie starten op de St. Martinus in Rucphen.
Ik wil jullie als ouders, maar zeker ook de kinderen heel hartelijk danken voor de afgelopen mooie jaren en
wens jullie alle goeds voor de toekomst en wie weet tot ziens.....

Liefs, juf Karin

Beste ouders en kinderen!!
Dit was helaas mijn laatste weekje op bs Heilinde. Er staat mij een nieuwe uitdaging te wachten. Ik ga
werken op een school voor speciaal basisonderwijs. Deze stap vind ik ontzettend spannend, omdat ik hier
20 jaar heb gewerkt. Ik heb met veel plezier lesgegeven in met name de groepen 5, 6 en 8, waarbij ik heel
veel geleerd heb van jullie! Met een goed gevoel kijk ik terug op 20 fijne jaren op de Willibrordus en
Heilinde.
Ik wens iedereen een hele fijne zomervakantie, een goede gezondheid en een hele mooie toekomst toe. Ik
ga jullie missen!
Dag allemaal!!
Groetjes, juf Brigitte

beste ouders en kinderen van Heilinde,
Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van deze school. Bijna 23 jaar geleden begon ik op de Willibrordus in
groep 4. Al snel ging ik groepen hoger en de afgelopen 6 jaar gaf ik les aan groep 8. Wat heb ik veel geleerd
en wat heb ik genoten van het lesgeven aan jullie kinderen. Ik heb er hele mooie herinneringen aan. Vooral
de jaren in groep 8 waren heel speciaal, met name het schoolkamp en de musical. Ik was net zo trots als
jullie, als ze straalden op t podium! Ik vond het belangrijk dat de kinderen met voldoende kennis
en zelfvertrouwen uiteindelijk konden uitvliegen naar de middelbare. De kinderen vinden dit super
spannend, zijn verdrietig om t afscheid, maar hebben zin in een nieuw avontuur. En zo sta ik nu ook, klaar
om zelf uitgebezemd te worden door een fantastisch team en kanjers van kinderen!
Na de vakantie ga ik op bassischool St Jozef in Noordhoek een nieuw avontuur beginnen!

Bedankt en tot ziens, ik ga jullie missen!
Juf Denise

Afscheid Marijke Meijers
Beste ouders en kinderen van basisschool Heilinde

Heel erg dankbaar terugkijkend op 43 jaar in St. Willebrord met kinderen, ouders, collega's is het nu voor
mij tijd om afscheid te nemen. Deze jaren zijn echt voorbij gevlogen!
In mijn leven spelen kinderen met hun onbevangen, spontane, eerlijke gedrag een hoofdrol.
Elke dag staan ze bij de poorten te wachten met hun nieuwsgierige, enthousiaste ogen vol verwachting wat
de schooldag hen zal brengen. Ik mis jullie allemaal.
Met veel plezier keek ik naar het samen leren, werken en spelen van alle kinderen in hun groepen met hun
juffen en meesters.
Samen werken aan de ontwikkeling van kinderen heeft mij altijd veel energie gegeven.
Het contact met ouders en overleg met iedereen, die het beste voor de kinderen wilde,
heeft mij altijd veel inspiratie gegeven om met heel veel plezier in St. Willebrord te werken, elke dag weer
opnieuw.
Zowel op de Willibrordus als Maria Goretti heb ik jarenlang gewerkt.
De fusie van beide scholen was een mijlpaal en met de komst van nieuwbouw blijft het onderwijs een
kloppend hart in het centrum van St. Willebrord.
Met heel veel mooie en vooral dierbare herinneringen sluit ik mijn loopbaan in St. Willebrord af en ga een
volgende periode in.
Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de fijne, warme contacten en het welkome gevoel, wat ik
elke dag in St. Willebrord mocht ervaren. Jullie hebben samen gezorgd voor een speciaal plaatsje in mijn
hart voor de toekomst.
Heel veel lieve groeten en tot ziens, juf Marijke

Bericht van de OV
Lieve kinderen en beste ouders/verzorgers,
De OV hoopt dat jullie met volle teugen hebben kunnen genieten van de vieringen en activiteiten die we
ondanks een veel bewogen jaar toch hebben kunnen organiseren.
Zo heeft natuurlijk de goedheilig man zijn pieten kunnen laten rijden en is ieder kindje voorzien van een
leuk cadeautje en wat lekkers.
Helaas moest de kerstman dit jaar een keertje overslaan i.v.m. de sluiting van de scholen.
Met carnaval hebben jullie leuk kunnen hossen in de klas met daarbij iets lekkers om de carnavalsvakantie
goed mee in te luiden.
De paashaas kwam dit jaar gelukkig ook nog langs. Dat was smullen op school! En jullie kregen ook nog een
lekkere snoepzak met een ijsbonnetje voor ijssalon de Picollo om geheel corona proef met je eigen papa
en/of mama een ijsje te gaan halen. We hopen dat jullie er van genoten hebben en heb je het bonnetje
nog liggen dan kan je in de vakantie nog een ijsje halen.
Toen kwam de koningsspelen. Wat was dat een leuke verassing dat de ijsco kar op het schoolplein stond en
dat jullie een lekker schepijsje konden halen. De kleuters waren deze dag helaas thuis. Gelukkig konden
jullie de koningsspelen de laatste vrijdag voor de meivakantie nog inhalen met daarbij het lekkere
schepijsje want die hadden jullie natuurlijk ook nog tegoed.
Wat zijn jullie ook sportieve kinderen, want jullie hebben ook nog een sportdag gehad onder leiding van
Meeste Chris. Van al dat sport krijg je natuurlijk dorst en heb je ook zin in iets lekkers en een lekker stukje
fruit. Dit fruit was gesponsord door Lens Groente en Fruit, super bedankt hiervoor! En jullie deze dag ook
nog met een lekker waterijsje af kunnen sluiten.
En als afsluiting hebben we ook een steentje bij mogen dragen voor de organisatie van de primaire avond
van groep 8.
We willen daarom ook jullie als ouders/verzorgers bedanken voor het betalen de vrijwillige ouderbijdrage
voor de vieringen en activiteiten.
Doordat jullie de OV hierin blijven steunen kunnen wij toch iedere jaar ons steentje bijdragen aan de
vieringen en activiteiten van de school zodat we het voor de kinderen steeds speciaal kunnen maken.
We hopen dat we volgend schooljaar weer op uw steun kunnen rekenen.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe, geniet en wees voorzichting.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging BS Heilinde
(ovbsheilinde@borgesius.net)

In actie voor Swim to Fight Cancer

Mijn naam is Quinten Lingmont en ik zit in groep 5b.
Op 12 september ga ik mee zwemmen met Swim to Fight Cancer Breda.
In 2019 zwom mijn mama ook al mee met de Swim to Fight Cancer in Breda. Helaas kon het vorig jaar niet doorgaan
i.v.m. corona maar dit jaar mag ik ook meezwemmen. Op zondag 12 september ga ik samen met mijn mama en het team
Singelstraat zwemmen. We hopen zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. In 2018 is bij mijn
mama huidkanker ontdekt, gelukkig waren de dokters er op tijd bij en is zij hiervan genezen. Iedereen kent wel iemand
met deze rotziekte en onderzoek is hard nodig. Steun jij mij ook?.
Je kunt me steunen via www.fightcancer.nl/fundraisers/quintenlingmont/swim-to-fight-cancer-breda
Ik hoop dat jullie mij allemaal willen sponsoren!
Groetjes,
Quinten

