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Ook dit jaar vieren wij carnaval, nl. op vrijdagmiddag 21 februari. We vertrekken
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vanaf school om 13.00u , 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. Ook mogen dit jaar kinderen die dit willen, alleen, of met een groepje een
act op het podium doen. Het feest eindigt om 14.30u. U kunt uw kind ophalen
bij
Café du Commerce. Alaaf!
800 EURO OPGEHAALD MET KERSTACTIE!!

OPBRENGST KERSTACTIE

De verkoop van kerstkransjes en verkoop van kunstwerkjes en kerstviering in de
kerk, heeft een record bedrag opgeleverd van 1100 euro!! De opbrengst is voor een
deel bestemt voor het oorlogsmonument, Heikant Herdenkt en een deel zal worden
gebruikt om het schoolplein op te pimpen. We willen alle kinderen en hun familie en
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alle andere mensen die hiervoor hebben ingezet, bedanken voor hun bijdrage hieraan.



Onze school-projecten-LAO



Ouders-Vakantieregeling
2020-2021



Ouders-Kinderopvang



Actueel-Nieuws



Actueel-Verslag medezeggenschapsraad



Actueel-Verslag ouderraad

VOORLEESWEDSTRIJD

Op donderdagavond 6 februari heeft Anaïs Versijpt uit groep 8, onze school vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd.
We hoorden van de aanwezigen dat ze
het erg goed deed, maar er is iemand
anders winnaar geworden. Toch knap
gedaan Anaïs!
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BABY’S GEZOCHT…..
Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en BS Heidepoort willen

KALENDER FEBRUARI EN
MAART

graag opvang voor baby's realiseren. Hiervoor zijn wij op zoek naar
ouders met een baby, of aanstaande ouders. Kent u iemand met een
baby die opvang zoekt ? Graag contact opnemen met juf Talitha of
juf Ingeborg.

Di. 11 febr.
Cultuurmenu groep 3/4
Vr. 21 febr.
13.00u: carnavalsviering
Ma. 24 t/m 28 febr.
Voorjaarsvakantie
Di. 3 maart

FOLLOW THE BEAT

Cultuurmenu gr.7/8
Ma en Di 16 en 17 maart

Muziek speelt een belangrijke rol op onze school. Daarom nodigen we u
ook dit jaar uit, om naar de uitvoering te komen kijken, die zal plaats vinden op zaterdag 21 maart om 18.30 –19.30 in het Heike. De nadruk ligt in
deze uitvoering op samenspel. Iedereen van de school is hierbij betrokken,
van de peuters t/m groep 8. De groepen 4t/m 8 zijn vorige week begonnen onder leiding van een leraar van de muziekschool, met kleine koperinstrumenten en slagwerk. Ook de muziekvereniging ondersteunt deze lessen. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om iets te drinken in
de foyer en krijgen de kinderen een verrassing. We zouden het fijn vinden
als u met uw kind zou komen.

SCHOOLZWEMWEDSTRIJD
Team Heidepoort en Inghelosenberghe zijn winnaar geworden van
de schoolzwemkampioenschappen 2020. Waren zij vorig jaar nog
zesde, dit jaar verpulverden zij werkelijk alle records en gingen er
met bijna alle prijzen vandoor!
Proficiat en veel succes bij de Provinciale schoolzwemkampioenschappen!

ouderkwartieren
Za. 21 maart 18.30
Follow the Beat in het Heike

