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De laatste schoolweek…
Hieronder treft u de verschillende activiteiten tijdens deze laatste schoolweek.
Maandag 17 juli:
Zoals u onlangs hebt kunnen lezen neemt juf Truus aan het begin van het
volgend schooljaar afscheid. Hierover volgt nog nader informatie.
Vandaag neemt zij vast afscheid van (haar laatste) groep 5.
Dinsdag 18 juli:
Op deze dag zullen de leerlingen van beide groepen 8 voor alle groepen,
m.u.v. groep i/1, de afscheidsmusical ‘Niet te filmen’ spelen. Vanwege
het grote aantal leerlingen zal deze musical eenmalig worden opgevoerd
bij de Reggehof.
De leerlingen van beide groepen 8 spelen de musical ook ’s avonds.
Op deze afscheidsavond spelen de kinderen voor hun eigen ouders.
Na de musical wordt het afscheidsfeest verder gevierd bij d ‘Olde Smidse. Dit
gedeelte staat o.l.v. de ouders van beide groepen 8.
Woensdag 19 juli:
Vandaag is er de playbackshow van 10.30 u. – 11.45 u. Deze wordt gehouden op het
schoolplein waarbij alle grootouders/ ouders van harte welkom zijn. Tijdens deze
playbackshow wordt er tevens afscheid genomen van juf Paschalle en meneer Stef.
Juf Paschalle heeft jarenlang als leerkracht ondersteuning geboden. Meneer Stef was
de laatste twee schooljaren als onderwijsassistent bij ons werkzaam.
Mocht het slecht weer zijn kan de playbackshow helaas niet doorgaan.
Vrijdag 21 juli:
Dit is voor de leerlingen de laatste schooldag van dit jaar.
Een paar gezellige laatste uurtjes want…om 11.45 u. begint de zomervakantie!
Afscheid…
Na jarenlange ondersteuning door juf Paschalle en twee jaren door meneer Stef
moeten we nu helaas van beiden afscheid nemen. We wensen juf Paschalle veel succes
met haar praktijk ‘Paschalles’ en meneer Stef met zijn nieuwe baan bij de
Waerdenborch. De ondersteuning zal komend schooljaar worden opgepakt door meneer
Benno en juf Bernadette.
Even terug naar zaterdag 24 juni…
Ondanks het ietwat miezerige weer genoot het publiek van een prachtige
Kinderoptocht. Met het thema ‘Heel Heeckeren bakt’ behaalde Heeckeren de derde
prijs. Ook deden er leerlingen van Heeckeren mee als kleine groep waarbij zowel een
eerste prijs als aanmoedigingsprijs werd gehaald. Iedereen van harte gefeliciteerd!
Eenmalig heeft groep 8b als grote groep het Wild Westen uitgebeeld. Het zag er
prachtig uit! Zie verder www.schoolfeest.com.
Groeps

Papieracties / batterijen…
De papiercontainer staat bij: HBG b.v. Bestrating Containers
Grondwerken aan de D.J. Bunschotenstraat 14. Het oud papier kan
dagelijks gebracht worden. Met dank aan de familie Bolink.
Opgeruimd staat netjes…
Een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen om het papier zo goed en zo ver
mogelijk in de container te plaatsen. Mocht u onverhoopt papier naast de container
aantreffen wilt u dit dan ook in de container plaatsen. Bij voorbaat dank!
Inleveren batterijen is mogelijk in de speciale ton bij de achteringang voor de
onderbouw. Met de opbrengst kunnen er punten verzameld worden voor allerlei
schoolspullen.
Een terugblik…
Het schooljaar is bijna ten einde.
Er waren speciale momenten waaronder de Kinderboekenweek ‘Voor altijd
jong!’ waarbij alle leerlingen tijdens de opening verhalen van vroeger
hoorden verteld door grootouders. Ook spulletjes van vroeger werden
getoond.
De enorme inzet voor de acties zoals de Vastenactie en de succesvolle actie voor het
goede doel voor kinderen die de zeldzame, progressieve en erfelijke ziekte PFIC
(gal/leveraandoening) hebben (mede namens de Communicantjes).
En niet te vergeten de Kerstviering met Kerstontbijt en waarbij ’s avonds aan het
eindpunt van de Kerstwandeling ‘Kroamschudd ’n op ’t Heeckeren’ door de kinderen van
groep 7 werd uitgebeeld. De kerstzang en midwinterhoornblazen die werd verzorgd
door o.a. leerlingen met hun ouders. Daarbij de samenwerking met bewoners van Aveleijn
die iedereen voorzag van warme chocolademelk.
Het Carnavalsfeest met o.a. een vossenjacht en waarbij Prins Henry I met de gehele
Prinsen- en Kindergarde van Sterzo aanwezig was.
Ook waren er de Koningsspelen die gezamenlijk door alle leerlingen en kinderen van de
Kinderopvang werd geopend met de dans ‘Okido’. Daarna waren er voor alle leerlingen
op het schoolplein en bij het terrein van voetbalvereniging GFC
allerlei spelen te doen. Deze ochtend werd mede door studenten
van het ROC georganiseerd.
En de zogenaamde Veldtochtweek waarbij alle leerlingen van de
zes Goorse basisscholen in aanraking kwamen met kunst en
cultureel erfgoed en workshops hebben gevolgd.
Deelname aan het Eu-schoolfruit en groenteprogramma
waardoor alle leerlingen spelenderwijs verschillende soorten
fruit en groenten leerden eten.
Groep 3a die dankzij stagiaire Britt Bekhuis van alles heeft
geleerd over Oeganda waar zij momenteel stage loopt. Ook
hebben de leerlingen een tekening voor de helft gemaakt die de Oegandese leerlingen
hebben afgemaakt. Britt is te volgen op Facebook: ‘juf in Afrika’.
En heel bijzonder de ontstane samenwerking met de cliënten van Aveleijn die samen
met groep 8 leerlingen de tuin en het schoolplein onderhouden.

Tot slot…
Wij bedanken alle ouders voor de ouderhulp die wij dit schooljaar weer hebben mogen
ontvangen! Uw hulp maakt het mogelijk dat we voor de leerlingen zoveel meer kunnen
organiseren!

Nu zijn we, naast het afronden en opruimen, met de voorbereidingen voor het nieuwe
jaar bezig.
De schoolverlaters wensen we heel veel succes in het voortgezet onderwijs.
Tot spoedig ziens!
We wensen eenieder een heel fijne vakantie met veel mooi weer.
We verwachten de kinderen, hopelijk goed uitgerust en in een goede
gezondheid, op maandag 4 september. In de eerste week van het
schooljaar ontvangt u de nieuwe schoolgids. Let u dan vooral op de lange
termijn kalender. De schoolgids zal in de vakantie op onze site
verschijnen.
Belangrijke data…
Donderdag 13 juli: Kennismakingsmiddag (groepen draaien door in nieuwe
samenstelling). Leerlingen groepen 8 hebben ’s middags vrij.
Dinsdag 18 juli: Afscheidsavond groepen 8.
Vrijdag 21 juli: Laatste schooldag. Vanaf 11.45 u. hebben alle leerlingen vrij.
Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 sept.: Zomervakantie.

