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NIEUW OP DE
WEBSITE
 Onze website heeft een
geheel nieuw uiterlijk.
 Kijk regelmatig op
www.bs-heidepoort.nl
voor allerlei praktische informatie,
nieuws en foto’s.

Op dinsdagavond 25 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats voor ouders van zowel
de peutergroep als van groep 1 t/m 8. Op deze
avond willen we u informatie geven over onze
nieuwe leesmethodes. Ook zijn we als team bezig
met het ontwikkelen van een nieuwe visie op ons
onderwijs. Leren en ontwikkelen van kinderen
blijft natuurlijk centraal staan. Maar we hebben
als team goed en intensief gesproken over welke
keuzes we daarbij gaan maken en hoe we gaan
organiseren. We willen in ieder geval onderwijs
geven op een manier die nog beter past bij de
kinderen van nu. Tijdens de pauze zal de ouderraad het jaarverslag en de jaarrekening toelichten.

Het programma van deze informatieavond is als
volgt:
19.00 u: info over de nieuwe leesmethode in
groep 3 (Lijn 3) in het klaslokaal groep 3 en info
over de nieuwe leesmethode in groep 4 t/m 8
(Station Zuid) in het klaslokaal groep 4/5
19.30-20.15 u: Informatie over ontwikkeling van
onze visie in klaslokaal groep 4/5
20.15-20.30 u: Algemene ledenvergadering
oudervereniging Heidepoort in gemeenschapsruimte
20.30-21.00 u: gelegenheid om in de klas van uw
kind het materiaal te bekijken.

MUZIEKPROJECT PASSIE, PLEZIER & PRESENTATIE
Het muziekproject Passie, Plezier & Presentatie
gaat inmiddels het elfde jaar in. Binnen dit project
werken we samen met de muziekvereniging Heikant en de Zeeuwse Muziekschool om de kwaliteit
van het muziekonderwijs naar een hoger niveau te
tillen.
In het komende schooljaar hebben de peuters,
kleuters en groep 3 wekelijks een gezamenlijke
muziekles. Groep 4-5 en groep 6-7-8 hebben ook
wekelijks een muziekles en worden daarbij ondersteund door een muziekdocent van de Zeeuwse
Muziekschool.
Daarnaast zullen er tijdens het schooljaar ook een
aantal lessen gegeven worden op blaasinstrumenten. Deze worden ook verzorgd door de Zeeuwse
Muziekschool.
Op woensdag 19 december as presenteren alle
leerlingen zich ook muzikaal tijdens Kunst bij Kaarslicht in de kerk.
Te zijner tijd ontvangt u informatie over de jaarlijkse presentatieavond van alle leerlingen. Omdat
de percussieavond in ‘t Heike een succes was, proberen we ook dit jaar iets dergelijks te organiseren.

Bag2school actie:
In samenwerking met de muziekvereniging
Heikant organiseren we deze actie om herbruikbare kleding e.d. te verzamelen.
Binnenkort krijgen alle kinderen een plastic
Bag2schoolzak mee naar huis, waarin u oude
schone kleding, textiel, pluche beesten, riemen,
handtassen, dekens en schoenen kunt verzamelen. Heeft u meer zakken nodig? Doe dan de
herbruikbare spullen in een gewone vuilniszak.
Deze zak(ken) kunt u t/m vrijdag 19 oktober op
school inleveren. Op zaterdag 20 oktober as
kunt u de zak(ken) ook aan de straat zetten. De
zakken worden dan door leden van muziekvereniging Heikant opgehaald en ingeleverd.
De opbrengst komt ten goede aan de muziekvereniging.
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE OUDERVERENIGING EN OVERBLIJFVERGOEDING
De ouderraad organiseert en bekostigt verschillende activiteiten
voor de leerlingen zoals het sinterklaasfeest , de kerstviering, de
carnavalsviering en een gedeelte van de schoolreis en het schoolkamp. Deze bekostiging wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdrages die zij ontvangen van de ouders. Wij verzoeken u dan
ook een bijdrage van € 20,= per kind over te maken op
NL81 RABO 0330 4266 72 t.n.v. Oudervereniging Heidepoort.
www.bs-heidepoort.nl/ouders/ouderbijdrage/

Wanneer u uw kind wilt laten overblijven, bent u vaak goedkoper
(en gemakkelijker) uit met een overblijfabonnement. Dit kost
€ 110,= per kind per jaar. Wij verzoeken u de kosten van dit abonnement voor 1 november a.s. over te maken op
NL16 RABO 0330 4746 93 t.n.v. bs. Heidepoort.

NIEUWE SAMENSTELLING
OUDERRAAD
Er hebben zich drie ouders aangemeld. De ouderraad
is vanaf nu met negen leden weer compleet. Over de
functieverdeling binnen de ouderraad is ook al overeenstemming.
De samenstelling is:
Peter van de Manacker
voorzitter
Athina Mertens-Nachtegael penningmeester
Natasja van Dorsselaer
secretaris
Jolanda van BroekckMaas
Wendy Merckx-van de Walle
Djessica de Schepper-Goossens
Nieuwe leden:
Evelien van Kemseke (mama van Quinn)
Sofie Meyntjens (mama van Lotte, Ylke en Fébe)
Vivian Scheerders (mama van Pim)

Meer informatie over het overblijven vindt u in de schoolgids op
blz. 52 en op www.bs-heidepoort.nl/ouders/overblijven/

RIJRICHTING BIJ SCHOOL
Graag willen wij u vragen om bij het brengen en halen van kinderen met de auto, zoveel mogelijk de volgende rijrichting aan
te houden:
Schooldreef/Wildelandenstraat/Margrietstraat/Polenlaan of
Schoolstraat/Margrietstraat/Polenlaan/Schooldreef.
Graag ook uw snelheid aanpassen. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor alle kinderen bij het in– en uitgaan van de
school.

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek dit jaar is van 3 oktober t/m 14 oktober.
Het thema dit jaar is : Kom erbij! Bij dit thema veel aandacht
voor “vriendschap”. In het team zijn we bezig met de voorbereiding hiervan.
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EXTRA VERLOF
We vragen hierbij uw aandacht voor
de mogelijkheden voor ouders om
extra verlof aan te vragen voor hun
kind. Deze mogelijkheden, in de wet
bepaald, zijn zeer beperkt. Elke aanvraag van ouders wordt ter advisering doorgestuurd naar het regionaal
bureau voor leerplichtzaken; dit advies wordt door ons altijd overgenomen. Wanneer een negatief advies
wordt afgegeven, wordt het kind dan
ook gewoon op school verwacht.
Wij vragen nadrukkelijk de medewerking van alle ouders bij deze gang van
zaken. U vindt hierover meer uitleg
op blz. 12 en 13 van de schoolgids.

EERSTE COMMUNIE
De eerste communie van de kinderen
uit Heikant wordt net als vorig jaar
gecombineerd met de buurtdorpen
Koewacht en St. Jansteen.
Alleen de leerlingen uit groep 4 kunnen hieraan deelnemen. De communieviering zal plaatsvinden op zondag
12 mei 2019 in de kerk van Koewacht.

NIEUWS UIT DE
PEUTERGROEP

KALENDER SEPT/OKT

Woe. 12 sept.
Staking: school en peuterspeelzaal gesloten
ma. 17 sept.
Cultuurmenu gr. 3/4 op school
kunst in de klas met KULT
Di. 25 sept.

Juf Talitha, de pedagogisch medewerkster van onze peutergroep, zal steeds een bijdrage leveren aan onze nieuwsbrief door in het kort weer te geven waar de peuters
mee bezig zijn en een paar foto’s bij te voegen. Voor de ouders van de peuters is er
ook een eigen nieuwsbrief, maar op deze manier krijgen alle ouders van onze school
steeds een kijkje bij de allerkleinsten.
Nu we een aantal weken bezig zijn, hebben we het allemaal erg naar ons zin en hebben al helemaal onze draai gevonden op de groep. We gaan steeds meer activiteiten
samen doen met groep 1,2 3 daarbij letten we uiteraard op wat de peuter al wel of
niet kan. Zo doen we de werklessen samen maar ook het fruit eten. De verjaardagen vieren we ook samen.
We gaan nu werken aan het thema de boom/herfst. De kinderen kunnen daarvoor
materialen mee nemen naar school om in de klas te bekijken.
Het samen spelen gaat heel gezellig ook met de kinderen van groep 1,2,3. zo leren
we elkaar en de juffen goed kennen.

Informatieavond alle groepen + peuters
Ma. 1 okt.
Cultuurmenu gr. 3/4 op school vervolg Kunst in
de klas met KULT
Woe. 3 okt.
Perspecto dag voor de leerkrachten. Leerlingen
vrij.
Do. 11 okt.
Bezoek “dodendraad “ groep 7/8
Ma. 15 t/m vr. 19okt.
Herfstvakantie
Ma. 29 okt.
Extra vrije dag (kermismaandag)

