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Jaargang ’18 – ’19

Datum:

15 februari 2019

Activiteit:

Bijzonderheden:

Maandag 18 t/m Vrijdag 22
februari
Maandag 25 februari

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 26 februari

VIP (vrij inloopmoment voor
peuters) in groep 1/2

Maandag 4 maart

MR-vergadering

Dinsdag 5 maart

Opnamedag promotiefilm
Obs Heiligerlee

Maandag 11 maart

Spelend leren fietsen gr 3/4
Fietsvaardigheidslessen gr 5/6

Vrijdag 15 maart

Landelijke Stakingsdag in het
onderwijs

Maandag 18 maart

Top-sportproject volleyballessen
met Lycurgus. Groep 5 t/m 8

13.15 - `15.15 u

Dinsdag 26 maart

VIP (vrij inloopmoment voor
peuters) in groep 1/2

Inloop vanaf 11 uur. Peuters kunnen
met hun (groot-)ouders komen kijken
en meespelen.

Woensdag 27 maart

Schoolfotograaf

Vrijdag 29 maart
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Maandag 1 april

Zwemles zwemvaardig gr 5/6

Dinsdag 2 april

Ouder informatieavond in
Winschoten

Woensdag 3 april

Grote Rekendag.
Thema: ‘Uit Verhouding’

Vrijdag 5 april

Winschoter Schooltheater
groep 5 t/m 8

Luizencontrole
Inloop vanaf 11 uur. Peuters kunnen
met hun (groot-)ouders komen kijken
en meespelen.
Aanvang 19.00 u

10.30 – 12.00 u
13.15 – 14.45 u
GEEN LESSEN, SCHOOL GESLOTEN

19.30 – 21.00 uur. Zie verderop in
deze nieuwsbrief. Aanmelden via de
schoolapp MijnSchool

13.30 uur

School en ouders, schouder aan schouder.
Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind,
waarop het kan steunen en vertrouwen
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 VIP op Obs Heiligerlee, vrij inloopmoment voor peuters
Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen een uurtje meespelen in groep 1/2 en op deze wijze kennismaken
met de ‘grote school’ en m.n. onze Obs Heiligerlee.
De volgende VIP staat gepland op dinsdagochtend 26 februari tussen 11.00 tot 12.00 uur.
Kent u mensen met peuters van deze leeftijd in Heiligerlee/Winschoten e.o., wijs ze dan op deze
mogelijkheid. Opgeven hoeft niet en er zijn geen kosten aan verbonden.


 Welkom op Obs Heiligerlee
Na de voorjaarsvakantie komt er een nieuw vriendje in groep 2, Lamiek.
In maart wordt Leonie Heijes, zusje van Tim, vier jaar en komt bij ons in groep
1.
Lamiek en Leonie, wij wensen jullie veel plezier bij ons op school!

 Juf Greetje
Afgelopen week kreeg ik de vraag waar juf Greetje was. Zoals de meesten van u weten is juf
Greetje met haar re-ïntegratie traject bezig na een langdurige ziekteperiode. Sinds januari werkt juf
Greetje op Obs Driesprong in Vrieschelo aan haar re-integratie. Ook via deze weg wensen we haar
nogmaals veel succes op de nieuwe werkplek.

 Juf Thea ziek/vervanging groep 3/4 en 7/8
Vorige week kregen we het bericht dat juf Thea plotseling was opgenomen in het
ziekenhuis. Gelukkig gaat haar herstel voorspoedig en mag ze deze week het
ziekenhuis weer verlaten. Hoe lang het herstel gaat duren is nu nog onbekend.
Meester Gerrit gaat daarom groep 7/8 lesgeven op de dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdagochtend. Juf Yvon geeft groep 7/8 les op maandag en
vrijdagmiddag.
Na de voorjaarsvakantie geeft juf Stefania op de donderdag les aan groep 3/4, juf
Brenda zal de vrijdagochtenden voor haar rekening nemen.
Mocht juf Thea eind maart nog niet hersteld zijn, dan zal juf Frouke vanaf 22 maart de donderdag en
vrijdagochtend voor haar rekening nemen. Op deze manier hebben de kinderen geen last van
wisselingen en hebben ze bekende en vertrouwde gezichten voor de klas.

 Filmopname voor een promotiefilm van onze school
Op dinsdag 5 maart worden er filmopnames op onze school gemaakt ten behoeve van een
promotiefilm van Obs Heiligerlee. We hopen met deze film nog meer ouders te bereiken die voor
een keuze voor een basisschool staan. Deze film zal t.z.t. te zien zijn op onze website.
Uiteraard houden we rekening met de kinderen waarvoor u geen toestemming hebt gegeven voor
publicatie van foto of filmmateriaal.
Heeft u wel toestemming gegeven maar wilt u liever niet dat uw kind op de promotiefilm te zien is,
laat mij (Yvonne Rusch) dat dan even weten. Dan zorgen we ervoor dat uw kind niet in beeld komt.

 Tip: Boeken voor een prikkie
Bruna heeft deze maanden een mooie actie om het lezen te stimuleren. Deze maand is het
prachtige kinderboek ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beckman voor maar 2,50 euro te koop bij
de Bruna in Winschoten. In april is het prentenboek ‘Kikker is kikker’ verkrijgbaar voor 2,50 euro.
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 Bericht van Stichting Vrienden Obs Heiligerlee
Rabobank Zuid Oost Groningen draagt het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe. Dit
jaar organiseren zij daarom wederom de Rabobank Clubkas Campagne.
Stichting Vrienden van OBS Heiligerlee doet ook weer mee!!
Alle leden van de Rabobank ontvangen, of hebben reeds ontvangen, een stemkaart met daarop
een unieke code. Met deze code kun je van 9 tot en met 28 februari 2019, vijf stemmen uitbrengen
op je favoriete vereniging of stichting. Elk stem is dus geld waard! Je kunt max. 2 stemmen
uitbrengen of dezelfde vereniging.
Wij hopen dat u op ons stemt: OBS Heiligerlee, Stichting Vrienden van.
De opbrengst komt ten goede aan de school. Misschien zijn er nog meer familieleden met een
Rabobankrekening die u de tip kunt geven op onze stichting te stemmen!
Namens de leerlingen en de Stichting HARTELIJK DANK VOOR UW STEM!

 Informatieavond voor ouders dinsdagavond 2 april

boeiend onderwijs:
leren voor het Leven!
“waarom zou ik naar school
gaan, als mijn iphone al alles
weet? “

Op dinsdag 2 april 2019 willen wij u informeren over de inrichting ons onderwijs.
Het team werkt dit schooljaar aan het opstellen van een hernieuwde missie/visie.
Op deze ouderavond willen wij met u verkennen wat een kind in 2019 nodig heeft aan goed
onderwijs om alle kansen te krijgen in de maatschappij.
Goed onderwijs heeft de volgende vier kenmerken:
passie
recente inzichten zoals de werking van ons brein
duurzaamheid en
samenhang
Op onze scholen proberen dit te doen aan de hand van de Waarden en de missie die wij dit
schooljaar hebben ontwikkeld.
Op een interactieve manier maakt u kennis waar de leerkrachten van onze school mee bezig zijn:
het verzorgen van goed onderwijs op maat voor ieder kind. Dat is een heel proces, niet gericht om
het leuker te maken, maar vooral gericht op het beter leren en dat op een boeiende manier!
En dat is toch iets wat u ook graag wilt voor uw kind??
De avond wordt verzorgd door Arsène Francot van Natuurlijk Leren. Hij heeft ons begeleid bij dit
traject.
De avond wordt gehouden op dinsdag 2 april van 19.30 tot 21.00 uur in Winschoten. Wij hopen veel
ouders deze avond te mogen begroeten!!!! Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de locatie
bepaald.
Graag aanmelden via mijnschoolappNieuwsbrief
en aangeven
met
hoeveel personen u komt.
OBS
Heiligerlee

 (TOP)sporttraject tussen SOOOG en Abiant Lycurgus
Na FC Groningen en Donar heeft SOOOG dit schooljaar de sportieve samenwerking gezocht met
Abiant Lycurgus. Het doel van deze samenwerking is de kinderen van de groepen 5 tot en met 8
wederom een (TOP)sportbeleving te bieden. Dit schooljaar staat volleybal centraal.
Het sportproject met Abiant Lycurgus is voor de leerkrachten gestart met het bijwonen van de
wedstrijd tegen TT Papendal. Na afloop van de wedstrijd heeft Arjan Taaij, de coach van Abiant
Lycurgus, de - speciaal voor SOOOG - ontwikkelde lessenserie nader toegelicht. De leerkrachten
gaan de komende periode met deze lessen aan de slag en de laatste les zal worden verzorgd door
Abiant Lycurgus.
Het (TOP)sportproject SOOOG – Abiant Lycurgus wordt voor de groepen 7 en 8 op donderdag 11
april aanstaande met een Slot-Event afgesloten in de Eextahal van Scheemda.
Op maandagmiddag 18 maart krijgen de kinderen van groep 5/6 en 7/8 een training van Lycurgus in
onze gymzaal.

 Staking vrijdag 15 maart
Zoals u waarschijnlijk in de media al vernomen heeft, gaat het onderwijs (basisonderwijs en
voortgezet onderwijs) staken op vrijdag 15 maart. Ook wij maken ons zorgen om de toekomst van
het onderwijs in Nederland. Twee weken geleden moesten ook wij helaas noodgedwongen groep
1/2 een dag naar huis sturen omdat er geen leerkrachten beschikbaar waren en dit is een landelijke
trend. De verwachting is dat dit probleem steeds vaker voor zal komen in de toekomst.
Om de urgentie voor een oplossing van de zorgelijke ontwikkelingen in het onderwijs duidelijk te
maken bij de regering gaat het onderwijspersoneel daarom staken op 15 maart. Houdt u alvast
rekening mee dat de school dan gesloten is.

 Elke donderdagmiddag gratis Naschoolse Sportactiviteit
In het kader van ‘Ontdek je beweegtalent’ biedt onze stichting SOOOG in samenwerking met het
Huis voor de sport Groningen haar leerlingen de gratis mogelijkheid om na schooltijd te gaan
sporten.
Wanneer? Elke donderdagmiddag voor de kinderen van OBS Heiligerlee en OBS Beukenlaan
Hoe laat? 15:15 uur - 16:15 uur voor de groepen 1 t/m 4
16:15 uur - 17:15 uur voor de groepen 5 t/m 8
Waar? In gymzaal Beukenlaan. Aanmelden hoeft niet, kom gewoon langs.
Programma:
28 februari Sportinstuif
7 maart
Atletiek
14 maart Belgisch loopspel
21 maart Hindernisslagbal

 Schoolfotograaf
Noteer alvast in uw agenda:
Woensdagochtend 27 maart komt de schoolfotograaf bij ons op
school. Vanaf 8.15 uur worden er eerst broertjes/zusjes foto’s
gemaakt met kinderen die (nog) niet (meer) bij ons op school
zitten en waarvan het broertje/zusje wel bij ons op school zit.
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