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Onze leerlingen hebben duizend euro bij elkaar
gesprokkeld voor de stichting Máscura. Het
bedrag werd dinsdag 30 januari door leerlingen
overhandigd aan Marc van Dorsselaer van Máscura. Het doel van deze stichting is ernstig
langdurige of chronisch zieken van alle leeftijden te verrassen met een beterschapswens of
de laatste wens van terminaal zieken te vervul-

len. We kregen het bedrag afgelopen kerstperiode bijeen door de verkoop van kerstkransjes en
eigengemaakte kerstversiering tijdens “Kunst
bij Kaarslicht” in de kerk. Iedereen die hieraan
bijgedragen heeft hartelijk dank!

HET MYSTERIE OP HEIDEPOORT
Vorig jaar sloten we het schooljaar af met de zelfgemaakte film “Het mysterie op
Heidepoort”. Heb je dat gemist of wil je deze bijzondere film nog een keer bekijken?
Dat kan via YouTube. Volg deze link: https://youtu.be/FoaI4LZv3NE
Pascal van Remortel, die de film
gemaakt heeft, heeft gevraagd
of jullie je willen abonneren op
het YouTube kanaal van
Paremovi. Is een kleine
moeite en kost niets.
Veel kijkplezier!!

NIEUWSBRIEF
BS. HEIDEPOORT

CARNAVALSVIERING HEIDEPOORT
Ook dit jaar vieren wij carnaval, nl. op vrijdagmiddag 9 februari. We vertrekken vanaf school om 12.45u , in een optocht samen met de Raad van
Elf, naar Café du Commerce.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan mogen om 11.30u naar
huis, om iets meer tijd te hebben. Kinderen die op school blijven eten mogen zich tussen de middag op school verkleden en schminken.
Om het een gezellig feest te laten worden, vragen we u om geen confetti,
spuitbussen, zwaarden, messen of iets dergelijks mee te geven. Ouders,
opa’s en oma’s , broertjes en zusjes zijn de hele middag van harte welkom!!
Tijdens de viering is er een optreden van de groepen, leerkrachten en ouderraad. Het feest eindigt om 14.30u. U kunt uw kind ophalen bij Café du
Commerce. Alaaf!

CURSUS SAXONETTE START 28-02 A.S.
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8
werd een gastles verzorgd door de
muziekschool. De kinderen werden
enthousiast gemaakt voor het bespelen van een blaasinstrument.
Vanaf 28 februari a.s. is er een mogelijkheid om direct na schooltijd deel te
nemen aan een cursus “saxonette”.
Opgave uiterlijk 22 februari a.s. via
www.zeeuwsemuziekschool.nl
De kosten zijn € 37,50 voor 6 lessen.
Maak gebruik van deze unieke muzikale kans!

NIEUWS UIT DE PEUTERGROEP
Bij de peuters zijn we na de vakantie gestart met het thema winter/
frozen. We zijn gaan “skiën”, en hebben gespeeld met de sneeuw en
het Frozen poppenhuis. Aansluitend begonnen de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is belangrijk voor het kind. Het is goed voor de
taal- ontwikkeling en de fantasie. Iedere dag 15 minuten voorlezen
zou al heel goed zijn.
Het boek wat centraal stond was “Ssst de tijger slaapt”, een heel
leuk boek! De kinderen kennen het al helemaal uit hun hoofd. Op
vrijdag doen we gezellig samen met de kleuters gezelschapsspelletjes, zo leren we onder andere samen te spelen.

KALENDER FEBRUARI

Do. 1 en vr. 2 febr.
Nationale voorleesdagen
Woe. 7 febr.
MR-vergadering
Vr. 9 febr.
12.45u: carnavalsviering
Ma. 12 t/m vrij. 16 febr.
Voorjaarsvakantie
Do. 22 febr.
Aanbod uit cultuurmenu voor groep 7/8:
Jes! Dans door Jessca Donken

