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DE INFO

nummer 8

12 december 2018

AGENDA
20 december Kerstviering 18:00-19.00 uur
22 december begin kerstvakantie
7 januari Start na kerstvakantie
9 januari De Info 9

9 januari Start Marietje Kessels groep 8
16 januari VO – markt
17 januari Informatieavond Marietje Kessels
23 januari De Info 10

VERJAARDAGEN
12 december
13 december
27 december
2 Januari

Eva Houben
Jason Zhan
Suzie van de Graef
Fleur Kuijpers

Groep 7 - 8
Groep 7 - 8
Groep 7 - 8
Groep 5 - 6

SCHOOLINFORMATIE

Marietje Kessels
Vanaf woensdag 9 januari 2019 gaat groep 8
starten met het Marietje Kessels Project. Dit project
bevat 12 lessen over fysieke weerbaarheid.
Kinderen leren technieken om los te komen, af te
weren en te ontwijken. Met de wetenschap dat ze

wat kunnen doen, worden kinderen sterker, zelfverzekerder en minder bang. Verder is er
veel aandacht voor mondelinge weerbaarheid en uitstraling. De trainingen bereiden ook
voor op de omgang met anderen op de middelbare school.
Twee trainers geven deze lessen wekelijks, op een vaste tijd. Een vrouwelijke trainer geeft
les aan de meisjes, een mannelijke trainer geeft les aan de jongens. Dit project wordt
afgesloten met een examen.
Op donderdag 17 januari 2019 is er voor de ouders/verzorgers van groep 8 van een
informatieavond over dit project. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Het kasteel van Sinterklaas
Op woensdag 28 november mocht groep 3/4 op bezoek bij Sinterklaas in het kasteel van
Helmond. De kinderen mochten in alle kamers een kijkje nemen. Zelfs de allerbelangrijkste
kamers, de werk- en slaapkamer van Sinterklaas, werden niet overgeslagen. We willen de
ouders die de kinderen brachten en haalden nogmaals bedanken.

Sinterklaas op school
Dinsdag 4 december heeft Sinterklaas met zijn Pieten de school bezocht. Het was weer een
geslaagde ochtend met leuke optredens van de kinderen uit de onderbouw. In de
bovenbouw hadden de leerlingen ondertussen surprises. ‘s Middags mochten de kinderen
pepernoten bakken en werden er spelletjes gedaan.

Kerstbuffet voor de kinderen
Op donderdag 20 december worden de kinderen van 18.00 uur tot 19.00 uur op school
verwacht om samen te gaan genieten van een kerstbuffet. Het is de bedoeling dat de
kinderen deze keer zelf een hapje (ongeveer 5 stuks per kind) meenemen. Deze hapjes
zetten we vervolgens op de grote buffettafel in de hal waar we samen van de hapjes gaan
genieten. Op de ramen bij de teamkamer hangen inschrijflijsten per groep waarop u of uw
kind aan kan geven welk hapje er gemaakt gaat worden.
Om 19.00 uur komen de kinderen weer naar buiten. Terwijl u buiten op uw kind staat te
wachten zorgt de oudervereniging dat u kunt genieten van een heerlijk warm drankje (tegen
een gering bedrag).
Natuurlijk zou het erg leuk zijn als alle kinderen in een kerstoutfit naar school komen.

Groep 3/4
We zien dat er nog steeds ouders met de leerlingen uit groep 3/4 mee naar binnen lopen ‘s
morgens. Om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, vragen wij de ouders om na
de kerstvakantie niet meer mee naar binnen te lopen.
Indien u een dringende opmerking of vraag heeft aan de leerkracht, loopt u voor school even
naar binnen, zoals dit ook gebeurt bij de ouders van 5/6 en 7/8.

Fijne en liefdevolle feestdagen voor iedereen!!!
Team Bs De Heindert
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