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Wat is begonnen onder het motto “Heikant
verbindt” is een echt dorpsevent geworden.
Het event vangt aan op het vernieuwde crossveldje om 13.30u. waar de officiële opening
plaatsvindt.
Tussen 14u en 16u. zijn er verschillende activiteiten op onze school: Workshops door Kunstkring Heikant, spelletjes, een ‘groot dictee’, een
drankje met iets lekkers. Op het schoolplein
staat Judith Mangnus je te woord met haar demo Paardencoaching. Muziekvereniging Heikant
sluit om 15.45u af. De gids en zijn gevolg neemt
de kinderen in een lawaaioptocht mee naar het
Stuikersplein waar ze op een notenbalk een
muziekstuk gaan ‘componeren’: Kan de muziekvereniging dit ook spelen? Daarna is er een open

HEIKANT HERDENKT 16 SEPTEMBER
Misschien heeft u via de media vernomen dat wij
als school een actie gestart zijn om een herdenkingsmonument te realiseren in Heikant. Het is dit
jaar 75 jaar geleden dat ons dorp is bevrijd. Het
idee leefde al langer om een monument te adopteren dat de bevrijding herdenkt, maar een dergelijk
monument is er in de omgeving van Heikant
niet.Op dit moment zijn we nog volop bezig om
geld in te zamelen voor het monument.

NIEUWS OP DE
WEBSITE
 Kijk regelmatig op
www.bs-heidepoort.nl
voor allerlei praktische informatie,
nieuws en foto’s.

podium
waar ieder
die dat wil
kan optreden! Langzamerhand
wordt het
tijd voor een
broodje en
een drankje
voorzien
door Brasserie Du Commerce. Om
18.00u gaat het feest verder bij Brasserie Du
Commerce met dj Tom Maes en om 20.00u
is het tijd om het dorpsevent af te sluiten.

We nodigen u uit om bij de onthulling van het monument aanwezig te zijn op maandag 16 september
om 18.00u. (verzamelen bij de kerk)
18.00u beginnen de klokken te luiden.
18.05 u muziekvereniging speelt het Wilhelmus en
Poolse volkslied.
18.15u openingswoord wethouder gemeente Hulst.
18.20u onthulling van het monument door de kinderen.
18.25 spelen van de Last Post, gevolgd door 2 minuWe kunnen u mededelen dat we nu aan een beten stilte.
drag van ruim 3000 euro zitten .
18.30u kinderen van Heidepoort houden korte
Het monument komt aan het begin van het pad
voordrachten en leggen bloemen. Ook anderen
naar het kerkhof, aan de rechterkant. Het wordt
kunnen bloemen leggen.
een aansprekend monument dat de vreugde van
18.45u toespraak door een vertegenwoordiger van
de bevrijding laat zien. Beeldhouwer Ronny Ivens
de Poolse ambassade.
heeft hiervoor het ontwerp gemaakt en is nu bezig 19.00u einde van de plechtigheid. Alle aanwezigen
het monument te maken.
zijn welkom voor een kop koffie in Brasserie Du
Commerce. Voor de kinderen is er een traktatie.
We hebben nog een bedrag van ongeveer 2000euro nodig!
U kunt een gift overmaken op rekening nr. NL81
RABO 0330 426672 van Oudervereniging Heikant
onder vermelding van “Monument” Als u 75 euro
overmaakt bent u automatisch lid van de “Club van
75” U krijgt dan een op naam gestelde oorkonde.
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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.
Meer info: 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.
Let op: de overblijfvergoeding is niet vrijwillig! Meer informatie over
het overblijven vindt u in de schoolgids op blz. 52 en op www.bsheidepoort.nl/ouders/overblijven/

VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT VOOR
SCHOOLBILIOTHEEK.
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de
handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer
te lezen.
Waarom is het belangrijk om je kind of tiener aan te moedigen om te lezen? Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze
lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school.
Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis
opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en
gedichten helpen je kind ook om zich beter in te leven en om meer begrip te
hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in de samenleving.
In samenwerking met de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen hebben wij op
school de beschikking over een mooie boekencollectie, opgesteld in onze hal.
Kinderen kunnen daar boeken lenen.
Met onze consulente van de bibliotheek zijn we bijna zover dat we kunnen
starten met het uitlenen van boeken. Deze boeken mogen ook meegenomen
worden naar huis. Om alles in goede banen te leiden, zou het handig zijn,
wanneer we hierbij hulp zouden krijgen. Hebt u tijd/interesse hiervoor of is er
een opa of oma die hierbij wil helpen? Graag aanmelden bij de leerkracht.
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EXTRA VERLOF
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Een uitzondering is er voor kleuters die nog geen vijf jaar zijn: zij
zijn nog niet leerplichtig (maar overleg wel altijd even met de leerkracht).
Juridisch gezien mag een school voor gewichtige omstandigheden tot maximaal tien aaneengesloten dagen, een keer per schooljaar, extra vrij geven. Bij
gewichtige omstandigheden gaat het om zaken die buiten de wil van de ouders
liggen. Vakantie kan aldus nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’ worden
begrepen.
Een uitzondering is gemaakt voor ouders die vanwege de specifieke aard van
hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie kunnen. Alleen
als voldaan wordt aan alledrie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
- Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
- Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie
kan.
- Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.
Verlof vanwege speciale omstandigheden: In bepaalde,
bijzondere gevallen kun je de school ook vragen om extra
vrij te geven. Zoals voor een begrafenis of een huwelijk.
Of voor dagen waarop je kind vanwege jullie geloofs- of
levensovertuiging niet op school kan zijn (let op: carnaval
valt hier niet onder ). De schooldirecteur beslist of een
verzoek wordt ingewilligd of niet. Er is geen mogelijkheid
hiertegen beroep aan te tekenen.

KALENDER SEPTEMBER

Di. 3 sept.
Voorleesactiviteit YESC (Young Energy Society
Challenge) voor Unit Bovenbouw
Di. 10 sept.
Infoavond voor ouders van alle groepen +
peuters.
Do. 12 sept.
E-waste workshop Unit Bovenbouw
Za. 14 sept.

NIEUWS UIT DE PEUTERGROEP
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.
We zijn gestart met 12 peuters. Daarom is juf
Laura er nu elke ochtend erbij gekomen behalve op vrijdagochtend.
Met de hele school, hebben we de buitenkeuken en het “speelhuisje” geopend. Elke groep
had voor elkaar iets lekkers gemaakt. Robbie
mocht het lint doorknippen en iedereen had
serpentines om te gooien. We hebben gedanst en de lekkere dingen opgegeten.

Heikant verbindt
Ma. 16 sept
Heikant Herdenkt
Woe. 25 sept.
MR vergadering
Vr. 27 sept.
Studiedag voor de leerkrachten (leerlingen vrij)

