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MEER MUZIEK IN DE KLAS:
HEIDEPOORT ONTMOET KONINGIN MAXIMA IN DE
LASLOODS IN VLISSINGEN !!!
Op woensdag 20 februari 2019 wordt het convenant ‘Meer muziek in de klas’ in Zeeland
ondertekend. Het doel is dat er op 1 januari 2021 op 160 basisscholen in Zeeland muziek in de klas wordt aangeboden.
Omdat wij in 2008 als eerste school in Zeeland gestart zijn met een pilotproject muziek
en wij hiermee in 2013 de Zeeuwse Onderwijsprijs hebben gewonnen, zijn wij uitgenodigd om hier met de hele school bij aanwezig te zijn!!
Het vervoer wordt geregeld met een bus. Over de details wordt u nog nader geïnformeerd.

800 EURO OPGEHAALD MET KERSTACTIE!!
NIEUWS UIT DE
PEUTERGROEP

2

Onze leerlingen hebben 800 euro opgehaald voor de Stichting Dierenhulp ZeeuwsVlaanderen met de Kerstactie. Jammer genoeg heeft deze Stichting, na het overlijden van
hun voorzitter, gisteren besloten om de Stichting Dierenhulp te ontbinden. Met de Stichting
zijn we daarom in overleg ,om het geld te schenken aan een andere dierenorganisatie. We
houden u op de hoogte welke dat gaat worden.

HEIDEPOORT STAAKT NIET!!

NIEUW OP DE
WEBSITE

Op 15 maart zullen sommige scholen in Nederland staken. Wij hebben met het team besloten om niet te staken! We ondersteunen wel de acties, maar willen nu ouders en leerlingen niet belasten met een staking.


 Oudersmedezeggenschapsraad

FIETSVERLICHTINGSACTIE
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland is een campagne begonnen om de leerlingen en
hun ouders, met goed werkende fietsverlichting, van huis naar school en weer terug te fietsen.
Wat houdt de actie in?
Elke leerling krijgt een reflecterende sticker met daarop de tekst “licht aan, goed
bezig” door deze sticker wordt de leerling er steeds aan herinnerd dat fietsverlichting belangrijk is. Ook krijgt de leerling een sticker voor op de fiets van papa of mama. En elke leerling krijgt een flyer met informatie over fietsverlichting, reflectie en
boetes.
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CARNAVALSVIERING HEIDEPOORT
Ook dit jaar vieren wij carnaval, nl. op vrijdagmiddag 1 maart. 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!

VERKEERSSITUATIE RONDOM SCHOOL
We zien regelmatig dat er rondom de school hard wordt gereden. Er ontstaan hierdoor soms gevaarlijke situaties. Daarom vragen we u als ouder
het goede voorbeeld te geven en niet harder dan 30 km/per uur te rijden.
U zult daarom de komende weken het “groene mannetje” buiten zien staan,
met 30 km in zijn hand.

SCHOOLZWEMWEDSTRIJD

Deze kinderen hebben meegedaan
met de schoolkampioenschappen
zwemmen. Ze hebben het erg leuk
gevonden en zijn zesde geworden.
Gefeliciteerd!

NIEUWS UIT DE
PEUTERGROEP
Per 1 februari starten er weer 2 nieuwe kinderen op de peuterspeelzaal.
Djune en Anne-Laure, ze zijn al 2 keer komen oefenen en hadden het heel
er naar hun zin. Welkom allebei wij vinden het heel gezellig dat jullie er zijn.
Afgelopen week zijn we bezig geweest met een huis voor Harry, het prentenboek van het jaar. De kinderen kennen het boek al heel goed en kunnen het
al zelf navertellen wat er gebeurt. We hebben er ook een liedje bij geleerd.
Daarnaast hebben we ook veel plezier in de sneeuw die er gevallen is. Wat
hoort er nog meer bij de winter? Natuurlijk, erwtensoep die hebben we ook
gemaakt met elkaar en daarna er van proeven.

KALENDER FEBRUARI EN
MAART

Woe. 20 febr.
Naar Vlissingen groep 1t/m8
Vr. 1 maart
12.45u: carnavalsviering
Ma. 4 t/m 8 maart
Voorjaarsvakantie
Woe. 20 maart
Gastles GGD : gezonde leefstijl/voeding
Do. 21 maart
Cultuurmenu groep 7/8
Woe. 27 maart
Cultuurmenu groep 5/6 in Scheldetheater

