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Jaargang ’22– ’23

Datum:

2 september 2022

Activiteit:

Bijzonderheden:

Vrijdag 2 september

Nieuwsbrief 1

Maandag 5 september – 27
september
Maandag 5 september

Stemmen Rabobank support

Zie verderop in deze nieuwsbrief

*Zwemvaardig groep 5/6
*Start Dramalessen in alle groepen

Info via de eigen leerkracht

Woensdag 7 september

Start schoolfruit

Woensdag-Donderdag-Vrijdag
fruit/groente van school

Donderdag 8 september

Voorstelling De Verkeersplaneet

Groep 3/4

Vrijdag 9 september

Start HVO-lessen voor groep 5 t/m 8

Maandag 12 september

*Infoavond ouders groep 1/2
*Infoavond ouders groep 3/4

*van 18.15 – 19.00 uur
*van 19.15 – 20.00 uur

Dinsdag 13 september

Kinderen laten hun ouder(s) de klas
zien

Inloop vanaf 8.15 uur tot 8.45 uur

Vrijdag 16 september

Familieactiviteit AC/fietstocht

Aanvang 18.00 uur

Maandag 19 september

Zwemvaardig groep 5/6

Maandag 19 september –
vrijdag 23 september

Start samenwerkingsgesprekken
groepen 3 t/m 8

Uitnodiging volgt via MijnSchool

Donderdag 22 september

Gouden Weken Excursie groep 3 t/m 8
naar Alde Feanen
*Zwemvaardig groep 5/6

Info volgt via de eigen leerkracht

Dinsdag 27 september

Vrij Inloopmoment Peuters met (groot) ouders in groep 1/2 .

Tussen 11.00 en 12.00 uur.

Woensdag 28 september

*Groep 1/2 op excursie naar de
Toverdoos te Vriescheloo in het kader
van de Gouden Weken

Zie verderop in deze nieuwsbrief

Maandag 26 september

* Start Kinderpostzegelactie

School en ouders, schouder aan schouder.
Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouderkind, waarop het kan steunen en vertrouwen.
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Beste ouders,
De eerste schoolweek, na een warme en lange zomervakantie, zit er al weer op. We zijn het
schooljaar prima gestart: Maandag hadden we eerst de ‘lawaai optocht’ (iedereen in Heiligerlee
weet nu dat de scholen weer begonnen zijn😉) en dinsdag kwam het luizenopsporingsteam in
actie. Alle kinderen werden gecontroleerd. Gelukkig is de hele school al jaren luizen-vrij en dat was
ook nu het geval. (Dank aan het luizenopsporingsteam voor de controle).
Misschien vindt u het wel leuk om te weten dat de school gestart is met 79 leerlingen.
De kinderen hebben weer een hernieuwde kennismaking in de groep. De eerste zes weken
staan in het teken van de ‘Gouden Weken’, de weken waarin
duidelijke afspraken gemaakt worden hoe we met elkaar om
willen gaan om ervoor te zorgen dat we een fijne en gezellige
sfeer in de groep en op school hebben en houden. Onze
‘Kwink’-lessen voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn
hierbij ondersteunend. In de bijlage bij deze nieuwsbrief, leest
u meer informatie over deze Kwink-lessen met tips voor thuis.
Ook gaan de groepen in de Gouden weken op excursie. Dit
jaar gaan de kinderen van groep 1/2 naar De Toverdoos op
woensdag 28 september. De kinderen van groepen 3 t/m 8
gaan met de bus naar de Alde Feanen op donderdag 22 september. Deze activiteiten kunnen
we aanbieden dankzij de ouders die het oud papier ophalen!
De gezinsactiviteit die de activiteitencommissie organiseert, ook in het kader van de Gouden
Weken, wordt op vrijdag 16 september gehouden. Het inschrijfformulier voor de fietstocht heeft
uw kind afgelopen week mee naar huis gekregen.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Team Obs Heiligerlee

❖ Informatieavond voor ouders groep 1/2 en 3/4: maandagavond 12 september
Op deze informatieavond vertellen de leerkrachten van groep 1/2 en van groep 3/4 alles over
het reilen en zeilen in de groep, hoe er dit schooljaar gewerkt wordt en wat u als ouder dit
schooljaar kunt verwachten. Ella en Yvon zullen ook aandacht besteden aan het spelend leren
en het werken met thema’s en ontwikkelingsdoelen in groep 1/2 zodat u ook weet hoe u thuis
hierop kunt inspelen en zo de ontwikkeling van uw kind kunt ondersteunen.
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met methodes. Brenda en Esmeé geven informatie over het
reilen en zeilen in groep 3/4. Aan de orde komen o.a. routines, lesmethode ondersteunende
software waarmee ook thuis geoefend kan worden en andere zaken waarvan het belangrijk is
dat u op de hoogte bent.
Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
Het is belangrijk dat u als ouder bij deze avond aanwezig bent. Wij hopen dan ook, in het
belang van uw kind(eren) en onze leerlingen, op een hoge opkomst!

Groep 1/2 van 18.15 uur tot 19.00 uur;
Groep 3/4 van 19.15 tot 20.00 uur.
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❖

Rondleiding in de klas door uw kind dinsdag 13 september 8.15 u – 8.45 u
Op dinsdag 13 september geeft uw kind u een rondleiding in de eigen klas. Vanaf 8.15 u zijn de
schooldeuren open, u kunt direct naar binnen met uw kind. Uiterlijk om 8.45 u is de
inloopmogelijkheid afgelopen en beginnen we met de lessen.
Uw kind zal u rondleiden en vertellen over het reilen en zeilen in de groep. Van de leerkracht
krijgt u extra informatie die belangrijk is voor de groep gedurende dit schooljaar en u kunt de
boeken en werkschriften (groep 3 t/m 8) en materialen (alle groepen) inzien die dit jaar gebruikt
worden.
Tevens ontvangt u de jaarkalender met daarop alle tot nu toe geplande activiteiten en algemene
informatie die belangrijk is voor dit schooljaar. We gaan ervan uit dat u deze goed doorleest.
Ook is er gelegenheid om uw vragen aan de leerkrachten te stellen.
Graag willen wij er, samen met u, weer een fijn schooljaar van maken. Wij hopen op uw komst!

❖ Breng jouw stem uit en steun onze school!
Rabobank Groninger Land draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert de Rabobank wederom de Clubkas Campagne. De Clubkas Campagne is
speciaal voor verenigingen en stichtingen, er wordt door de Rabobank geld beschikbaar
gesteld. Ook onze school (via STICHTING VRIENDEN OBS HEILIGERLEE) doet mee aan
deze leuke actie. Hiervoor hebben we uw (gratis) stem nodig.
Hoe werkt het?
Door in te loggen in de Rabo-app of op de website van de Rabobank en via ‘Zelf regelen’.
Vervolgens op ‘Mijn Lidmaatschap’ en op Rabo ClubSupport klikken, en opzoeken Stichting
Vrienden OBS Heiligerlee’. Daarna ‘Stem op ons’!!!
Alvast bedankt voor uw stem. Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022.
Met vriendelijke groeten,
St. Vrienden OBS Heiligerlee

Fietspuzzeltocht 16 september 2022
Na de zomervakantie organiseert de
Activiteitencommissie een fietspuzzeltocht
voor het hele gezin.
Jullie doen toch ook mee? Geef je op via
het aanmeldformulier dat meegegeven is
aan de kinderen.
Zet het in je agenda! Vanaf 18.00 uur starten we.

Groeten van de Activiteitencommissie
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❖ Groep 1/2 woensdag 28 september Theatervoorstelling De Toverdoos
Woensdag 28 september gaan de kleuters naar een voorstelling in het poppentheater ‘De
Toverdoos’ te Vriescheloo. We gaan kijken naar de vrolijke interactieve voorstelling
‘Kiekeboek’.

We hebben echter de hulp van (groot-)ouders nodig om er te komen. Er van uitgaande
dat er 3 kinderen op de achterbank kunnen, zijn er nog 5 auto’s nodig (+ de twee
auto’s van de juffen). We vertrekken om 8.45 uur en zijn rond 12.00 uur weer terug bij
school. Brengende (groot-)ouders mogen ook bij de voorstelling aanwezig zijn.
Jongere broertjes/zusjes mogen helaas niet mee.
Wie wil er met ons mee naar het theater? Geef u op bij één van de juffen bij het
schoolhek of via de mail. e.poort@sooog.nl of y.rusch@sooog.nl
❖ Gymlessen groep 1/2
Mocht u het afgelopen donderdag vergeten zijn om het gymtasje met gymschoenen (voorzien
van naam) mee te geven, wilt u dit dan a.s. donderdag meegeven? De kleuters gymmen in
hemdje & onderbroek en gymschoentjes met een zachte zool. Heeft uw kind vanwege het
mooie weer geen hemdje aan, geef er dan een mee voor de gymles.

❖ Verkeerssituatie rondom school
De verkeerssituatie rond de school is rond de tijd dat de school begint en
rond de tijd dat de school uit gaat onoverzichtelijk en chaotisch als mensen
auto’s op de straat parkeren. Door geparkeerde auto’s op straat nabij ingang
van de school (en op de stoep!) kunnen naderende automobilisten onze
kinderen niet goed zien én de kinderen die van het schoolplein komen
kunnen het verkeer op straat slecht zien.
Daarom het verzoek om uw auto te parkeren op de parkeerplaats IN EEN
PARKEERVAK, bij het voetbalveld. Ook als u in de auto blijft wachten op
uw kind.
Wilt u dit ook even doorgeven als uw kind door iemand anders opgehaald
wordt met de auto? Zo zorgen we met elkaar voor de veiligheid van uw en andere kinderen.

❖ Margedagen schooljaar 2022-2023
Noteert u deze alvast in uw agenda? Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.
• Woensdag 15 februari 2023
• Woensdag 21 juni 2023
• Woensdag 12 juli 2023

❖ Start Samenwerkingsgesprekken
Voor week 38 staan de start samenwerkingsgesprekken tussen
ouders/verzorgers en leerkrachten gepland. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging via Mijnschool.
Denkt u alvast na over hoe u met de leerkracht van uw kind wilt samenwerken, in het belang van
uw kind? Wat vond u prettig vorig schooljaar en waar zijn verbeteringen te maken?
Omdat de ouders van groep 1/2 al een uitgebreid intake-gesprek met Ella en Yvon hebben gehad
en er vaak al dagelijks contact is, krijgen de ouders van groep 1/2 geen uitnodiging. Bent u
ouder/verzorger van een leerling uit de kleutergroep en wilt u tóch graag met juf Ella en/of juf
Yvon spreken, maak dan zelf even een afspraak. U bent altijd welkom!
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❖ Schoolfruit start op woensdag 7 september
Vanaf a.s. woensdag 7 september krijgen de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit op school, als pauzehapje in de ochtend.
U hoeft uw kind op deze dagen alleen iets te drinken mee te geven
voor in de kleine pauze.
We rekenen erop dat u op de maandag en dinsdag uw kind ook een
gezond pauzehapje meegeeft, ook in de groepen 5, 6, 7 en 8.

❖ Corona update GGD
Er zijn op dit moment geen coronamaatregelen. Wel zijn er basisadviezen om de verspreiding van
het coronavirus te beperken, namelijk:
• Handen wassen
• Hoesten en niezen in je elleboog
• Geen handen schudden
• Met klachten (zelf-)testen
• Thuisblijven na een positieve (zelf-)test
• Ventileren
Heeft uw kind klachten die passen bij corona? Of heeft uw kind contact gehad met een besmet
persoon? Doe dan altijd een zelftest. Afgelopen week hebben alle leerlingen twee zelftesten
meegekregen (groep 3/4 krijgt ze maandag). Op de website van de GGD Groningen kunt u zien of
er een test bij de GGD afgenomen kan worden.

Oktobermaand kindermaand
•

Gratis naar het museum, theater of dansschool!
Het kan weer tijdens Oktobermaand Kindermaand!
Iedereen van 4 tot 13 jaar kunnen in oktober gratis meedoen aan allerlei activiteiten. In Drenthe
en Groningen!
Wat dacht je van een circusles? Of een workshop lipgloss maken? Er zijn ook spannende
speurtochten. Door het museum, maar ook het donkere bos. En er zijn dit jaar weer mooie
voorstellingen in het theater. Kom je ook?
In de weekenden van oktober organiseren organisaties in Drenthe
en Groningen speciale kinderactiviteiten. Kinderen van 4 tot en
met 12 jaar hebben altijd gratis toegang. Zij kunnen dansen,
schilderen, drummen, koekjes bakken en nog veel meer.
Volwassenen betalen soms wel entree. Op 14 september 2022
krijgen alle kinderen het programmaboekje of een kaart op school
uitgereikt. Vanaf dat moment kan er gereserveerd worden voor de
activiteiten. Het boekje ligt ook bij VVV, in de bibliotheek en het
gemeentehuis. Op Facebook delen we het hele jaar door leuke
tips.

Niet alle activiteiten zijn binnen, maar ook buiten in de natuur. Ook leuk voor in de
Herfstvakantie.
Meer info: www.kindermaand.nl
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Gratis voorstelling in de Bibliotheek Winschoten
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