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KINDERBOEKENWEEK
De afsluiting van de kinderboekenweek was een
groot succes. Als team willen we alle ouders,
grootouders bedanken voor de vele hulp deze
ochtend. We hopen dat u ook hebt genoten van
de manier waarop de kinderen met elkaar hebben gespeeld en gedanst.
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Dit schooljaar doen wij weer mee met het schoolfruitproject. Dit project houdt in dat onze leerlingen gedurende twintig schoolweken drie porties
fruit/groente per week krijgen. Dit is voor de
school en voor de ouders volledig kosteloos. Het
fruit wordt door verschillende leveranciers beschikbaar gesteld; voor onze school is dat Freshweb.
De kinderen krijgen dus m.i.v. woensdag 14 november elke woensdag, donderdag en vrijdag in
het speelkwartier schoolfruit. Er mag op die dagen
(behalve iets te drinken) niets van huis worden
meegenomen voor in het speelkwartier. Zo proberen we de kinderen te stimuleren om gezonde
tussendoortjes te eten en om kennis te maken met
producten die ze niet eerder gegeten hebben.

Eén zaterdagochtend
zakken ophalen en we
hadden een vrachtautootje vol. De leerlingen van groep 6-7-8
moesten er zich wel
even voor in het zweet
werken. We hebben de vele zakken niet geteld,
maar in totaal is er 1669 kilo tweedehands kleding ingezameld. Dat levert voor de muziekvereniging Heikant een mooi bedrag op: € 500,70 !
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KERSTACTIE
Ook dit jaar organiseren we een
kerstactie. De opbrengst voor deze
actie komt ten goede aan Stichting
Dierenhulp Zeeuws-Vlaanderen. Het
verkopen van chocolaatjes, kerstkransjes zal weer een onderdeel hiervan zijn.
De formulieren voor de kerstactie
krijgen de kinderen op maandag 5
november mee naar huis.

KUNST BIJ KAARSLICHT
Op woensdagavond 19 december is
het weer Kunst bij Kaarslicht in de
kerk van Heikant. Wij werken hierbij
samen met de plaatselijke kunstenaars. Zij zijn inmiddels gestart met
gastlessen in de klassen waarbij kleine kunstwerkjes gemaakt worden die
wij op die woensdagavond proberen
te verkopen. Wij vragen u alvast deze
avond te reserveren, want net zoals
vorig jaar is er in de kerk ook weer
een kerstviering.

KALENDER NOV

Di. 6 nov.

www.dierenhulpzvl.nl

Paddenstoelenwandeling groep 1,2.3 en
peuters
Woe. 7 nov.
Gastles groep 6/7/8 rioolwaterzuivering
Do. 8 nov.
bezoek waterzuivering Terneuzen
Di. 13 nov.

NIEUWS UIT DE PEUTERGROEP

Informatieavond voor ouders van groep 8 op bs
Inghelosenberghe. Aanvang 19.30

Op de foto ziet u Inge Kusters, zij is muziekdocent op de muziekschool en zal
een aantal keren de muzieklessen verzorgen bij de peuters en groep 1. Dit ter
ondersteuning van de muzieklessen aan jonge kinderen.

Ma 26 en Di 27 nov.

We werken nog steeds rondom het thema Herfst. We leren liedjes, versjes en
knutselen erover.

Vr 30 nov.

ouderkwartieren

Sinterklaasfeest op school

