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Nieuwe opzet informatieavond
Wie kan er beter vertellen hoe het gaat in de klas dan uw eigen kind? Met deze gedachte
hebben we de ‘ouderwetse’ informatieavond in een nieuw jasje gestoken.
Locatie Heivelden
Alle ouders, verzorgers en kinderen van de groepen 4 tot en met 8 zijn van harte welkom op
donderdag 7 september a.s. tussen 16.30 en 17.30. De kinderen zullen aan u uitleggen hoe ze
werken in de klas en waar ze mee bezig zijn. Het betreft een inloop, u hoeft dus niet het
volledige uur aanwezig te zijn.
De meest praktische zaken ontvangt u van de leerkracht via de mail.
Groep 1/2/3
De ouders van groep 1/2/3 locatie Heivelden willen we uitnodigen zich in te schrijven voor een
kijkmoment in de klas. Bij de lokalen hangt een inschrijflijst.…
Op 27 september 16.30 tot 17 uur is er een informatiemoment. U kunt uw vragen eventueel
vooraf indienen via een mail naar marijn.vandermeij@bestonderwijs.nl of
marieke.debruin@bestonderwijs.nl
Groepen 6/7/8
De bijeenkomst voor de ouders van de groepen 6,7,8 op locatie Heivelden op 6 oktober, 13.45
blijft staan. Ook dan mag er een kijkje worden genomen in de klas, is er gelegenheid tot het
stellen van vragen en wordt er informatie gegeven
Locatie Naastenbest
Alle ouders, verzorgers en kinderen van de groepen 3 tot en met 8 zijn van harte welkom op
donderdag 7 september a.s. tussen 16.30 en 17.30. De kinderen zullen aan u uitleggen hoe ze
werken in de klas en waar ze mee bezig zijn. Het betreft een inloop, u hoeft dus niet het
volledige uur aanwezig te zijn.
De meest praktische zaken ontvangt u van de leerkracht via de mail.
Groepen 1/2 Naastenbest
De ouders van de groepen 1/2 op locatie Naastenbest hebben voor de vakantie al een
informatieavond gehad over de manier van werken en daarom geldt deze inloopbijeenkomst
niet voor hen.
Foutjes in de kalender…..
Helaas zijn er ook dit jaar weer foutjes in de agenda geslopen. De aanpassingen vindt u
hieronder op een rijtje:
 Yvonne Creemers is jarig op 27 september en niet op 27 augustus
 Er is geen studiedag op 10 oktober
 Trudie Ritmeijer is jarig op 19 januari en niet op 19 februari
 Het theoretisch verkeersexamen is verzet en vindt plaats op 5 april
 Het schoolkamp van de groepen 8 is op 6, 7 en 8 juni
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Klassenouder groep 6/7/8 Heivelden
Wij zijn nog op zoek naar twee klassenouders voor groep 6/7/8 van locatie Naastenbest. U kunt
zich opgeven bij een van de leerkrachten.

Bericht van de MR
Zoals jullie in de laatste nieuwsbrief van vorig jaar (18-07-2017) hebben kunnen lezen zijn wij op
zoek naar “een enthousiaste ouder die zitting wil nemen in de MR”. In de vakantieperiode
hebben zich inmiddels 4 ouders aangemeld, maar om iedereen nog een kans te geven,
nogmaals deze oproep.
Mocht het u aanspreken om de MR te komen versterken dan ontvangen wij graag voor vrijdag 8
september 2017 een mail met motivatie op de mailadres van de MR;
heydonck.mr@bestonderwijs.nl
Omdat er 1 positie binnen de oudergeleding beschikbaar is zal de MR hierna overgaan tot de
verkiezingsprocedure.
De opgegeven kandidaten ontvangen vanuit de MR hierover in de week van 11 september de
benodigde informatie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze ook stellen op bovenstaand
mailadres.
We zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Denise van Oirschot, Anja Stijntjes en Sanne van Opstal
Namens de MR-verkiezingscommissie

Dringende oproep vanuit de oudervereniging
Voor beide locaties van De Heydonck zijn we heel dringend op zoek naar ouders die zich willen
inzetten voor de oudervereniging.
Wat doet de Oudervereniging?
• Wij zijn 7* gemotiveerde ouders van leerlingen van beide locaties van De Heydonck. (* 4
ouders Naastenbest/ 3 ouders Heivelden)
• We vergaderen 7x per jaar. Hierbij is ook steeds dezelfde leerkracht aanwezig, die de school
vertegenwoordigt.(Je bent niet verplicht om hierbij te zijn!! Kun je een keer niet dan kun je alle
info halen uit de notulen)
• Op de agenda staan o.a. notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, mededelingen
vanuit school en een commissieoverzicht.
• Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden zijn: onze deelname / inbreng bij
verschillende activiteiten, die vanuit school worden georganiseerd en niet onbelangrijk, de
financiële stand van zaken.
Commissieoverzicht:
• Sinterklaas-,Kerst-,Carnavals- en Paasviering
• Goede Doelen actie
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• Schoolfotograaf
• Heydonckdag
• Laatste schooldag
• Avond wandel-4-daagse
• Klassenouders
• Jaarboek maken voor groep 8 en dit uitreiken bij het afscheid
Onze doelstelling:
De Oudervereniging heeft als doelstelling om naast het reguliere schoolprogramma allerlei
leuke activiteiten (mee) te organiseren voor de kinderen van Basisschool De Heydonck. We
werken hiervoor samen met de directie en de leerkrachten, door bij schoolactiviteiten mee te
denken en steun te bieden via hand en spandiensten.
Aanmeldingen, tips en of vragen:
Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden voor volgend schooljaar? Mail ons!!
Heeft u tips en of vragen? Mail ons!!
Bs_heydonck_ov@bestonderwijs.nl

Bericht van Partou
Hoewel het misschien heel anders voelt, is het toch nog maar een paar
dagen geleden dat het vakantie was.
Iedereen heeft ondertussen zijn dagelijkse ritme weer gevonden en de
meesten kijken terug op een geslaagde vakantie. Wij van Partou in ieder
geval wel!
Sommige ochtenden zag het eruit alsof de dag een
groot waterballet zou worden, maar als het erop aan
kwam waren de weergoden ons meestal goed
gezind.
En wat hebben we een leuke dingen gedaan!
Mooi is het te horen
hoe de herinneringen van de kinderen uiteenlopen. Is de een
helemaal enthousiast over de camping dag, de ander vond het
laser gamen het leukst.
Een derde wil nog een keer “met die bubbelbal”. Terwijl zijn
vriendje het dagje Beekse Bergen het einde vond.
En zo hebben we ook nog het speurspel, het decopatchen,
enzovoort, enzovoort, enzovoort.
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Het is fijn te horen dat de kinderen het zo leuk hebben
gevonden, want daardoor hebben wij ook een Toptijd gehad.
En kijken we al weer uit naar de herfstvakantie.
Hopen dat we voor die tijd nog een paar zonnige weken
krijgen!

Groetjes Team bso Partou.

Team De Heydonck
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