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START SCHOOLFRUIT OP WOENSDAG 13 NOVEMBER
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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 de
leverancier: Gebr. Van Aarle B.V.
De kinderen krijgen dus m.i.v. woensdag 13 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.

OP BEZOEK BIJ EEN
ANDERE SCHOOL
Maandag 28 oktober gaan we met alle medewerkers van onze school kijken op Basisschool De
Tweestroom in Althorst, https://2stroom.nl . BS de
Tweestroom is een zgn. Slimfit-school die onderwijs aanbiedt vanuit 3 units en een peutergroep.
Omdat er vanuit units georganiseerd wordt en
minder vanuit leerjaren, worden de kinderen bij
instructies steeds meer op onderwijsbehoefte
ingedeeld. Leerkrachten geven veel instructies
middels vakadoptie (1 leerkracht geeft bijv. taal
of spelling aan meerdere leerjaren, een andere
collega verzorgt de rekeninstructie). Kinderen
krijgen instructie op geplande tijden/plaatsen
volgens het instructierooster. Tijdens het werken
aan hun dag/weektaak zijn de kinderen vrij in het
kiezen van hun werkplek. ’s Middags werken ze
met kernconcepten: schoolbreed één thema op
het gebied van oriëntatie op jezelf en wereld. Ze
gebruiken dus geen aparte methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Wij hopen
op een inspirerende en leerzame dag.

KERMIS
Van zaterdag 26-10 t/m dinsdag 29-10 a.s. is
het weer kermis in Heikant. Alle schoolgaande
kinderen krijgen vrijdag 25 oktober bonnen die
ze ’s maandags kunnen besteden tijdens de
kermis. Deze bonnen zijn geschonken door
Brasserie du Commerce.
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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 17 mei 2020 om 11.00 u in de kerk
van Koewacht. Contactpersoon binnen de parochie is Katrien van de Wiele kvdwiele@zeelandnet.nl . Aanmeldformulieren worden via school verspreid.

KALENDER OKT/NOV

Ma. 28 oktober
Kermismaandag alle leerlingen vrij
Woe. 13 of Do. 14 nov.
Doe-dag Reynaertcollege voor groep 7/8

HERINNERING BETALEN OUDERBIJDRAGE
Do.21 nov
Indien u dit nog niet hebt overgemaakt; graag vóór 1 november
doen. Dit geldt niet voor ouders van de peuters.
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 de vrijwillige bijdrage van € 20,= per kind over
te maken op. Zie ook:
https://heidepoort.ogperspecto.nl/ouders/ouderbijdrage/

Groep 7/8 bezoekt raadzaal Hulst
Vr. 22 nov.
Groep 7/8 gaat met cultuurbus naar museum
“Het Bolwerk” in IJzendijke

Ma 25 en Di 26 nov.
ouderkwartieren
Vr 29 nov.
Sinterklaasfeest op school
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Maandag 21 september zijn we gestart met het thema Herfst,
met als onderwerp: Wat nu, Olivier? Dit is een leuk en
goed uitgewerkt thema van Kleuteruniversiteit waarin we het gelijknamige
boek uitgebreid behandelen.

