Nieuwsbrief oktobernovember 2020
Heikant, 16-10-2020
Groei in leerlingaantal: Elk jaar worden op 1
oktober de leerlingen van de basisschool geteld. Dat is
van belang voor de bekostiging van het onderwijs. Dit
jaar hadden we op de teldatum 38 leerlingen. Dat zijn
3 leerlingen meer dan
vorig jaar, en 6
leerlingen meer dan
we
volgens
de
prognose
verwacht
hadden. Hier zijn we
dus erg blij mee.
Volgens de prognoses groeien we de komende jaren
nog ietsje verder. Een mooie toekomst dus voor onze
school!
Zwarte Piet of niet?: De afgelopen jaren is de
maatschappelijke discussie rondom Zwarte Piet sterk
toegenomen. Er zijn mensen die Zwarte Piet zien als
een onschuldige traditie en een vrolijke kindervriend.
Er zijn ook mensen die Zwarte Piet zien
als een karikatuur en een verwijzing
naar het slavernijverleden. De ene groep
in de samenleving geeft aan dus last te
hebben van Zwarte Piet, een andere
groep zegt dat “die niet zo moeten
zeuren” (vooral mensen die zijn
opgegroeid met de Sinterklaas-traditie).
Wij vinden dat we als school, als opvoeder, deze
discussie niet kunnen negeren. Dat Zwarte Piet
racistisch is, is misschien in Heikant een geluid van een
minderheid. We nemen dit geluid wel serieus. Deze
discussie raakt namelijk ook enkele kernwaarden van
onze school: Respect en Zorg voor elkaar. Wij willen
als school openstaan voor verschillen tussen mensen.
We hanteren duidelijke sociale en morele normen
binnen onze school: we horen bij elkaar, we houden
rekening met elkaar. We respecteren elkaar.
We hebben er als team over gesproken, en vonden het
belangrijk om met een gezamenlijk standpunt te
komen. We kiezen ervoor om Zwarte Piet als
roetveegpiet te schminken. Wij willen daarmee Zwarte
Piet ontdoen van zijn discriminerende kenmerken, en
toch deel uit laten maken van ons sinterklaasfeest.
Nationaal schoolontbijt: Dit jaar doen we als school
mee met het nationaal schoolontbijt. Dit zal zijn op
donderdag 5 november. De kinderen krijgen deze dag
ontbijt aangeboden op school. Op
school besteden we extra aandacht,
waarom ontbijten belangrijk is. Wie wil
mag deze dag in pyjama naar school
komen. En vergeet je knuffel niet!

Start schoolfruit op woensdag 11 november: 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: Fruitbedrijf
Halm B.V.
De kinderen krijgen dus m.i.v. woensdag 9 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.

Vrijwillige ouderbijdrage: 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: NL81 RABO 0330 4266 72 t.n.v.
Oudervereniging
Heidepoort.
Zie
ook:
https://heidepoort.ogperspecto.nl/ouders/ouderbijdrage/
Bibliotheek op school: Na de herfstvakantie willen we
beginnen met het uitlenen van boeken uit onze
schoolbibliotheek. De mama van Merijn, Peggy van de
Manacker, heeft zich aangemeld om de administratie
hiervan op zich te nemen.
Peggy zal op woensdag vanaf 12.00u hier op school zijn om
dit te doen. Peuters kunnen met
ouders/verzorgers
een
boek
komen kiezen.
De groepen 1 t/m 8 zullen dit met
de
leerkracht
doen
onder
schooltijd.

Nieuw op de website:
Informatie over de opleidingsschool Zuid-west:
https://heidepoort.ogperspecto.nl/actueel/actueel
Nieuwsbrief 2 peuters-kleuters 2020-2021:
https://heidepoort.ogperspecto.nl/ouders/peuterspeelz
aal

Alle medewerkers van
Kindcentrum Heidepoort
wensen u een fijne
herfstvakantie toe!

Agenda oktober/november:
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober
Ma.26 okt. (kermismaandag) Vrije dag
Do. 29 okt.
Mathieu van Bellen op bezoek voor groep 4/5/6
Ma. 2 nov.
Ouderraad vergadering
Do. 5 nov.
Nationaal schoolontbijt
Woe. 11 nov.
Start schoolfruit
Vr. 13 nov.
Cultuurmenu groep 5/6 striptekenen
Ma. 23 en Di. 24 nov.
Oudergesprekken

