
Extra nieuwsbrief december 2019 
 
PostNL bezorger haalt in januari cadeaus op! 
 
De afgelopen week was de mooie campagne van PostNL en Stichting Jarige 
Job weer op televisie te zien. Hierin doen we een speciale oproep aan alle 
kinderen in Nederland: “Heb je ongeopende cadeautjes in de kast liggen? 
Lever ze dan in!” Cadeaus doneren kan met het speciale verzendlabel dat 
PostNL gratis beschikbaar stelt, of door langs te gaan bij één van de 
PostNL-locaties in Nederland. Dit jaar doet ook Bruna mee aan de actie. In 
alle winkels komt een speciale Jarige Job inzamelbox te staan waarin je heel 
januari een cadeau kunt doneren aan Jarige Job. Bezoek 
postnl.nl/mooigebaar voor meer informatie.  
 
Mezenkasten 
 
Er zullen mezenkasten worden geplaatst in het survivalbosje. Mezen zijn 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. 
 
Gevonden voorwerpen 
 
In de keuken van H1O staat de bak met gevonden voorwerpen. Op dit 
moment puilt hij enorm uit! Graag voor vrijdag 20 december even kijken of er 
wat van je kind bij zit. Na deze datum worden de kledingstukken 
weggebracht. 
 
Jenaparlement 

Na de vakantie staat het Jenaparlement in het teken van school en “de 
wijk”. De kinderen van de midden- en bovenbouwgroepen gaan onder 
begeleiding van Janine Lentink van ‘t Huuske en Judith meedenken over wat 
er voor de kinderen in de wijk georganiseerd kan worden. 

Staking 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal er gestaakt worden in het 
onderwijs. Ons bestuur staat achter deze staking. Ook de Heijenoordschool 
zal dicht zijn. Er staat op 31 januari een viering van de groepen van Wilma en 
Alina deze zal verzet worden. Hierover volgt nog verdere informatie. 

 

https://www.postnl.nl/campagnes/mooi-gebaar/


Verhuizing 

We hebben besloten om de groep van Annemiek, Marianne en Jacqueline 
te verplaatsen naar de koffiekamer. De koffiekamer zal in het noodlokaal 
komen. 

AVG formulieren 

We hebben nog niet van iedereen de AVG formulieren terug. Dit is wel heel 
belangrijk. Mocht je het formulier kwijt zijn kan je een nieuwe halen bij Sebas. 

Lieve allemaal, 

Het was een bewogen jaar met veel mooie en leerzame momenten, maar 
ook met verdrietige gebeurtenissen.  

Gelukkig hebben we ook dit jaar weer af kunnen sluiten met een prachtige 
kerstvoorstelling voor de kinderen door het team. 

Wij wensen iedereen hele fijne dagen en een gezond & gelukkig 2020!! 

namens Team Heijenoordschool 
 
 
 


