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

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

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2020-2021

Heilinde nieuws
We zijn inmiddels al weer 2 weken onderweg met het online les geven.
We zijn ontzettend blij dat dit zo goed wilt lukken en dat nagenoeg iedereen nagenoeg probleemloos de
online lessen kan volgen.
Helaas hebben we afgelopen dinsdag vernomen dat de Lockdown voorlopig wordt voortgezet tot 9
februari. Ook wordt er gekeken of de basisscholen 25 januari weer open mogen, laten we het hopen, wij
missen de kinderen op school en horen ook van de kinderen dat zij de school missen.
Gedurende de Lockdown zullen we de manier van werken zoals deze nu is voortzetten en ook de
noodopvang. Mocht iets wijzigen in de aangevraagde noodopvang, stuur dan een mailtje naar
info@bsheilinde.nl anders verwachten wij de kinderen zoals nu bij ons bekend is.
Via Ouderportaal en Teams komen er dagelijks veel berichten binnen.
De leerkrachten proberen deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, maar dit kan soms even duren.
Ze geven online lessen en hebben ook nog een klein groepje kinderen fysiek op school. Ook zijn er collega’s
met belafspraken en of andere verantwoordelijkheden, het kan dus zijn dat een bericht niet meteen wordt
beantwoord, graag vragen wij uw begrip hiervoor.
Naast de online lessen zijn ook onze gymdocenten actief bezig met het verzorgen van online filmpjes.
Deze worden door de leerkrachten via Teams met de kinderen gedeeld. Zeker in deze tijden is het ook erg
belangrijk dat er aan lichaamsbeweging wordt gewerkt, zeker na een lange ochtend online les!!
De kinderen worden uitgedaagd om mee te doen, hiervan mogen korte filmpjes opgestuurd worden.
Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen de filmpjes gestuurd worden naar
gymdocentbsheilinde@borgesius.net de groepen 1 en 2 mogen hun filmpjes sturen naar
info@bsheilinde.nl.
Geniet allen van het welverdiende weekend, want niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en
verzorgers hebben weer hard gewerkt deze week, waarvoor onze dank!!
Team bs Heilinde

Bericht vanuit de OV
Beste ouders/verzorgers,
In augustus 2020 zijn we het schooljaar weer met volle moed begonnen. Zo had de oudervereniging in het
begin van het schooljaar al vele leuke en nieuwe plannen bedacht om te organiseren voor de kinderen.
Gelukkig heeft het grote kinderfeest, sinterklaas, gewoon door kunnen gaan.
Maar tot onze spijt moest de school net voor de kerstviering haar deuren sluiten.
Wij willen u laten weten dat het de intentie van de oudervereniging is, om zodra de kinderen weer terug
naar school mogen, de activiteiten ook weer zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarbij kan het zijn dat we
de activiteiten aan moeten passen, maar we proberen dat alle kinderen zoveel mogelijk kunnen genieten
van de activiteiten die we dan kunnen en mogen organiseren. Natuurlijk staat voorop dat het op een
veilige en verantwoorde manier georganiseerd moet worden. De gezondheid van de kinderen, u en ons
allen staat voorop!
Om de activiteiten te kunnen organiseren heeft de oudervereniging ook uw steun nodig.
Daarom vragen wij u ondanks de tijd waarin we met elkaar verkeren toch een gunst om de ‘’vrijwillige’’
ouderbijdrage te betalen zodat we mooie activiteiten kunnen organiseren. Mocht u dit al gedaan hebben,
ontzettend bedankt! Mocht u dit nog niet gedaan hebben, willen we u vragen om toch de ouderbijdrage
alsnog over te maken.
Dit kunt u doen door het bedrag van € 21,00 over te maken naar:
NL30 RABO 01486445 46 t.n.v. oudervereniging BS Heilinde, onder vermelding van de voor- en achternaam
en de groep van uw zoon/dochter.
Bij voorbaat dank!
We hopen samen met uw kinderen z.s.m. weer mooie activiteiten te mogen beleven en dat ze er met volle
teugen van kunnen genieten! Houd vol en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging BS Heilinde.

