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Maandag 9 april zal de schoolfotograaf alle kinderen fotograferen. Ook broertjes en zusjes mogen samen op de foto. En natuurlijk worden er
klassenfoto’s genomen.

NATIONALE BUITENLESDAG
Dinsdag 10 april doen we als school mee met de nationale buitenlesdag. Alle lessen zullen deze
schooldag zo veel mogelijk buiten worden gedaan. Wilt u uw kind daarom aangepaste kleding
aandoen? Liefst wat laagjes over elkaar heen. Bij slecht weer wordt de dag verplaatst naar een
andere datum. Ook de peuters doen mee met deze dag.

FILM FESTIVAL ZEEUWS-VLAANDEREN

Op donderdagochtend, 12 april gaan we met alle leerlingen van groep 1 t/m8 met de
bus naar het Scheldetheater in Terneuzen. Groep 1, 2 en 3 gaan naar de film “Casper en
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Emma de bergen in”, een film over een vriendschap tussen twee kinderen die samen op

Verslagen vergaderingen
ouderraad en medezeggenschapsraad

nieuwste familiefilm uit de studio van Wallace en Gromit, Chicken Run en Shaun The

vakantie gaan naar de bergen. Groep 4 t/m 8 gaan naar de film “Early Man”. Het is de
Sheep. Een hilarische komedie die zich afspeelt in het begin der tijden. Een film met
unieke karakters, woordgrappen en de typische, droge humor die we van Aardman
Animations gewend zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag om 8.00u op
school is? De bus haalt ons namelijk om 8.15u al op.
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20APRIL KONINGSSPELEN

KALENDER APRIL

De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op het schoolplein van bs Heidepoort:
van 8.30-11.45u voor de peuters (hierna begint hun vakantie)
van 8.30-14.00u voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8
Er wordt weer gezorgd voor een koninklijke lunch en een afsluiting op het
schoolplein. Nadere info volgt nog in een aparte mail.

Ma 9 april
Schoolfotograaf
Di 10 april

VERTROUWENSPERSOON
Binnen de Onderwijsgroep Perspecto is een nieuwe vertrouwenspersoon voor
ouders/verzorgers. Haar naam is Annette de Koning van De Koning
vertrouwenszaken. Hierbij een korte beschrijving van haar achtergrond: “Ik ben
psycholoog en ik heb ruim 20 jaar adviezen gegeven aan leraren en directies in
het primair onderwijs en ongeveer 26 jaar een school voor VSO begeleid. Op
deze laatste school speelden de gedrags- en emotionele problematiek van de
leerlingen een steeds grotere rol. Dit gecombineerd met de puberteit waar ze
zich in bevinden was een interessant gegeven. Parallel hieraan heb ik
klachtencommissies opgezet, me ingezet als lid van die klachtencommissies en
ik ben tevens bestuurslid van een klachtencommissie. In mijn werkzaamheden
voor klachtencommissies kwam ik in aanraking met mediation, wat zou het
mooi zijn als mediation de gang naar klachtencommissies zou kunnen
voorkómen. Waarom ruzie maken en daarin volharden als andere meer
constructieve mogelijkheden aanwezig zijn om een conflict op te lossen. Ik ben
opleidingen gaan doen tot mediator, aanvankelijk de basisopleiding en
vervolgens de verdiepingen gevolgd tot aan scheidingsbemiddeling aan toe.
Want net als bij echtscheidingen, draait het in het onderwijs om kinderen.
Daarnaast ben ik coach, ik kan en mag mensen die in hun dagelijkse werk
geblokkeerd worden door persoonlijkheidsproblematieken begeleiden om te
bezien of zij hiermee weer beter/optimaler kunnen functioneren. Tot slot ben ik
docent aan de NSO-CNA, Leiderschapsacademie te Diemen.” Mw. Annette de
Koning is te bereiken via het mailadres: info@dekoningvertrouwenszaken.nl .

Buitenlesdag
Woe 11 april
Schoolvoetbal meisjes in Kloosterzande
Do 12 april
Met de bus naar het Scheldetheater in
Terneuzen. Kinderen om 8.00u op school.
Di 17 april
Centrale Eindtoets groep 8
Woe 18 april
Schoolvoetbal jongens in Sas van Gent
Vr 20 april
Koningsspelen

Zie ook: https://www.ogperspecto.nl/home/regeling/

VASTENACTIE
De spaardoosjes waren een beetje laat met de kinderen meegegeven, maar
toch was er een mooie opbrengst. In totaal werd er € 96,63 opgehaald. Dit geld
gaat naar het “Nyabondo Rehabilitation Centre” in Kenia. Dank je wel iedereen voor deze mooie bijdrage.

ma 23 april t/m vr 4 mei
Meivakantie

NIEUWS UIT DE PEUTERGROEP
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema Pasen/ lente. Het weer
voelde nog niet echt als lente, maar we hebben er al wel over gesproken en
gewerkt. In de klas hebben we al zaadjes gezaaid. Wanneer de zaadjes goed
zijn uitgekomen, willen we deze plantjes in onze moestuin buiten planten. De
moestuin moet nog wel een beetje bewerkt worden en omgespit worden. Is
er een handige papa, mama, opa of oma die dit voor ons zou willen doen?

