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Nieuwsbrief

zomervakantie 2020

Vakantiefoto’s openingsviering
Op maandag 24 augustus, de eerste schooldag, starten we het schooljaar met een
openingsviering. Het is een traditie geworden dit te doen met foto’s van de vakantie
van de kinderen. Was je in het buitenland of toch lekker in Nederland gebleven,
mocht je een weekje bij opa en oma logeren … stuur ons je leukste, mooiste of
gekste foto's op. De openingsviering wordt, vanwege de corona-maatregelen,
aankomend jaar in de eigen stamgroep gehouden.
Je kunt je foto's en leuke verhalen sturen naar de stamgroepsleiding van je kind. Het
mailadres bestaat uit de voornaam.achternaam@floresonderwijs.nl. Voorbeeld
dennis.besselink@floresonderwijs.nl
De foto’s moeten als .jpeg gestuurd worden en de uiterste inleverdatum is maandag
17 augustus. Alles wat er daarna nog binnenkomt kan helaas niet meer verwerkt
worden.

Oppassen voor teken!
Fijn dat onze school zo in het groen staat maar we moeten wel opletten voor
eventuele tekenbeten. Het RIVM schrijft hier het volgende over:
“Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten
nadat u 'in het groen' bent geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het
belangrijk dat u hem snel weghaalt. Op deze pagina's vindt u informatie over teken,
tekenbeten en ziekten die door teken overgedragen kunnen worden.”
Lees de hele pagina op: https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme

Planning onderWIJStuin werkzaamheden.
Net als voorgaande jaren willen we weer samen met ouders de onderWIJStuin
onderhouden. We deden dit altijd op zaterdagochtenden, maar het bleek vaak
geen geschikt moment te zijn. Dit jaar gaan we op woensdag- en vrijdagmiddag in
de tuin werken. We hebben hier de volgende dagen voor ingepland:
9-11 sept/18-20 nov/17-19 mrt/19-21 mei/14-16 jul
Vind je het leuk om ons te helpen? Stuur dan een mail naar:
sebas.hengst@floresonderwijs.nl

Jeugdlandpaspoorten
Jeugdland brengt deze zomer gewoon het Vakantiepaspoort uit, met nog meer
activiteiten dan normaal. De verwachting is nl. dat veel gezinnen niet op vakantie
gaan en de vakantie dus dichtbij huis zoeken. De paspoorten worden op maandag
6 juli op school afgegeven en uitgedeeld.

Minister Slob stuurt schrijven aan de 8e jaars
Op 27 juni 2020 hebben alle groep 8-leerlingen in Nederland een brief gekregen van
de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob. Met deze brief wil
de minister laten weten dat hij de afgelopen tijd aan de leerlingen gedacht heeft.
Door het coronavirus eindigde het laatste schooljaar van deze leerlingen anders dan
ze gehoopt hadden. Wij hebben de brief op onze website gezet op de homepage.

Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem
Een paar maanden geleden zijn het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur
gefuseerd tot het Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem. Met de bundeling van
krachten zijn we nog beter in staat om zoveel mogelijk kinderen uit minder
draagkrachtige gezinnen, die niet in aanmerking komen voor de GelrePas, actief
deel te laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten in Arnhem.
Op onze website, homepage (www.heijenoordschool.nl) staat hoe je hiervoor in
aanmerking kan komen en wat de spelregels zijn die er gehanteerd worden.

Dit vindt een 8e jaars van onze school na 8 jaar Heijenoord ...
Op onze homepage hebben wij een schrijven van een 8e jaars gepubliceerd. We
zijn er trots op hoe kinderen terugdenken aan de tijd die ze hebben gehad op de
Heijenoordschool.

Thema-zwemmen
Ook komend schooljaar gaan onze 5e jaars weer “thema-zwemmen”. De volgende
data staan genoteerd: 4 sept/11 sept/18 sept/25 sept/2 okt/9 okt 2020.

Schoolkalender ouders
Dit jaar komt er weer een hele mooie schoolkalender voor ouders. Aan het begin
van het schooljaar zal deze aan alle gezinsoudsten meegegeven worden. Gezien de
kosten wordt er één per “gezin” uitgedeeld. Mocht je er twee nodig hebben omdat
de kinderen op twee adressen wonen laat dat dan z.s.m. weten aan
sebas.hengst@floresonderwijs.nl Een digitale versie zal uiteraard op onze website
geplaatst worden.

7 juli fotograaf schoolgids/website
Op 7 juli komt er een fotograaf op school. Zij zal foto’s maken voor onze website en
onze nieuwe schoolgids. Uiteraard houden wij rekening met kinderen die niet op de
foto mogen.

Fossielen en dinospullen voor de OB
Voor het schoolproject “En Toen …?”, van 21 september t/m 15 oktober is de
onderbouw op zoek naar fossielen en “Dino-spullen”. Heb je iets (ook al heb je geen
kinderen meer in de OB) en wil je dit uitlenen laat dat dan weten aan de
stamgroepleiding van je kind. Of stuur een mailtje naar
sebas.hengst@floresonderwijs.nl Je mag het na de zomervakantie afgeven bij de
stamgroepsleiding van de OB. Alvast bedankt! We maken er een mooi project van!

Kunstwerk op het veld
De moeder van Luca Rose uit de stamgroep van
Lucienne/Barbera heeft als afscheidscadeau de
jongeren hangplek op het Callunaveld omgetoverd
tot een waar kunstwerk. Luca en ouders gaan
emigreren. Het is een prachtig kunstwerk geworden!
Kom even op het veld kijken.

Nieuwe richtlijnen RIVM vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli hoeven wij (volwassenen) geen afstand meer te houden tot de kinderen.
Natuurlijk houden wij, volwassenen, onderling nog wel steeds 1½ meter afstand. Voor
nu blijven alle andere regels gelden. In de eerste nieuwsbrief (verschijnt in de laatste
vakantieweek van de kinderen) laten we weten hoe we starten na de
zomervakantie.

Wethouder van onderwijs bedankt het personeel
Op 160 locaties van basisscholen,
kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvang (BSO) werden donderdag 11 juni en
vrijdag 12 juni bonbons en een kaartje
bezorgd. Daarmee wil de gemeente de
medewerkers bedanken voor hun 'geweldige
werk in deze enerverende en verwarrende
coronatijd'.
Wethouder van onderwijs Hans de Vroome
bracht donderdagmiddag persoonlijk de
eerste attentie bij de Heijenoordschool, mede namens burgemeester Ahmed
Marcouch.
Op de kaart, waarop de bestuurders enthousiast hun beide duimen tonen, bepleiten
zij hoe 'onmisbaar' deze groep is voor onze kinderen. 'Van schoonmaker tot
schooldirecteur, van pedagogisch medewerker tot manager, van conciërge tot
leerkracht en van administratief medewerker tot stagiair.'

