
Nieuwsbrief februari 2020 
 

Belangrijke data januari/februari 
 

● 28 januari bovenbouw naar Nemo 
● 29 januari duo viering Lucienne en Christian 
● 30 en 31 januari staking. Let op de school is dicht! 
● 5 februari solo viering Jacqueline Wolters 
● vanaf 10 februari verslagweek 
● 24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie 

 
Sportdag Papendal 12 mei BB 
 
Op 12 mei wordt er op Papendal een sportdag voor de bovenbouw 
georganiseerd. De precieze inhoud wordt nog bekend gemaakt. 
 
Toestemmingsformulieren  AVG 
 
Denken jullie nog aan de AVG-toestemmingsformulieren? Graag inleveren bij 
de stamgroepsleiding. 
 
 
Oproep inschrijven 2 -en 3 jarige peuters 
 
Om een beter overzicht te krijgen in de instroom van de aankomende 
periode verzoeken wij jullie alvast eventuele broertjes of zusjes die naar de 
Heijenoordschool komen in te schrijven. Op onze website vind het 
aanmeldformulier. Alvast bedankt! 
 
Rustig zijn in de gangen 
 
Na schooltijd kan het druk zijn in de gangen. Sommige kinderen schreeuwen 
en rennen daarbij ook door de gang. Dit is niet de bedoeling. 
We verzoeken jullie hier op te letten. Alvast bedankt! 
 
 
 
 
 



Gezonde traktatie voorbeeld 
 
Zoals jullie weten hechten wij veel waarde als de kinderen met hun 
verjaardag een gezonde traktatie uitdelen. Mooi voorbeeld van Laura (8 
jaar) met haar super gezonde en prachtige traktatie! 

 
 
Oproep pleinwachtouder 
 
Voor onze pleinwacht zijn we nog dringend op zoek naar een pleinwacht. 
Je kunt je opgeven bij alina.vieverich@debasisfluvius.nl 
 
 
Verslag van de brainstormsessie vanuit het Huukske  
 
Tijdens het jenaparlement van 7 januari zijn onze  kinderen in gesprek 
(brainstorm) gegaan met het buurtcentrum het Huukske. De bedoeling 
hiervan was de kinderen meer te betrekken bij activiteiten en mogelijkheden 
in de wijk. Vooraf aan het gesprek is er in de stamgroepen geïnventariseerd 
waar de interesses en wensen lagen. Het Huukske gaat nu aan de slag met 
andere mensen uit de wijk wat ze al als eerste kunnen oppakken. Ook hier 
zullen onze kinderen in betrokken worden. Deze maand gaat het Huukske 
ook in gesprek met de gemeente. 
In de bijlage het hele verslag van het gesprek van het jenaparlement en het 
Huukske door Janine Lenting.  
 
Nieuwe website 
 
Wellicht is het jullie al opgevallen maar sinds de start van 2020 hebben we 
een nieuwe website. Webadres blijft hetzelfde. De nieuwsbrieven kunnen niet 
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meer via de website verstuurd worden deze worden nu door Sebas 
handmatig verstuurd. Mocht je niets ontvangen dan graag een mailtje naar 
sebas.hengst@debasisfluvius.nl dan wordt je alsnog aan de lijst toegevoegd. 
Het zou fijn zijn als jullie kritisch naar de website kijken. Opmerkingen, zaken 
die je mist, tips en trics e.d. graag een mail naar 
sebas.hengst@debasisfluvius.nl  
Over een tijdje gaan we met een nieuw communicatiesysteem werken. Wat 
dit precies inhoudt horen jullie zo spoedig mogelijk. 
 
Rondje Nederland 2020 
 
Op 22 maart wordt weer het jaarlijkse Rondje Nederland gelopen. 
Om het binnen de school te organiseren zijn wij nog op zoek naar één ouder. 
Er heeft zich al een moeder aangemeld. 
Wat moet je doen? 

● Brief naar ouders opstellen 
● Aanmeldingen verzamelen en in het systeem zetten 
● Zorgen dat alle kinderen hun chip krijgen 

 
Vanuit de MR 
 
1. De notulen worden via een link in de nieuwsbrief online beschikbaar.  

2. Het beleidsstuk sociale veiligheid is goedgekeurd. Het schoolspecifieke 

plan komt er aan.  

3. De schooltijden zijn opnieuw bekeken, naar aanleiding van vragen van 

ouders. De MR heeft verschillende opties bekeken en heeft besloten de 

huidige begin- en eindtijden te handhaven.  

4. De verkeersveiligheid rondom H1O en H2O heeft onze aandacht   
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