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Jorrit is geboren…
Zondag 9 september is Jorrit geboren,
de prachtige zoon en broertje van Linda Beusink, Steven
Elbert en Marlou. Wij feliciteren Linda, Steven en Marlou
en wensen hen samen alle geluk en gezondheid toe!
Groep 8 van juf Linda werd
getrakteerd op beschuit met muisjes!

Kanjerschool…
Afsluiting Gouden Weken…
Afgelopen week was er de afsluiting van de Gouden Weken. In samenwerking
met de buurtsportcoach, vakleerkracht gym en stagiaires ROC werd er op het
schoolplein een spelcircuit gehouden. Het was een hele gezellige, sportieve
ochtend. Zeker voor herhaling vatbaar!
Ouderavond…
Dinsdag 30 oktober staat de jaarvergadering O.R./M.R. gepland. Naast de
vergadering is het tevens een informatieavond over de Kanjertraining die
op boeiende wijze verzorgd zal worden door Thea van Alen.
Van harte aanbevolen! Binnenkort ontvangt u de uitnodiging.
Gezonde school…
Het afgelopen schooljaar werkte onze school op verschillende manieren aan gezonde en fitte kinderen.
De inzet van het team, en met name Linda Huizing als Gezonde School coördinator, heeft dan ook
geresulteerd in drie themacertificaten en momenteel wordt er gewerkt aan de vierde: ‘Bewegen en
Sport’. Onlangs heeft de GGD Twente samen met wethouder Pieter van Zwanenburg onze school in het
zonnetje gezet. Alle groepen ontvingen een mooie bal en er werd getrakteerd op mandarijnen.
Vragenlijst Gezonde School…
Onlangs ontving u de vragenlijst Gezonde School. We willen graag weten hoe er
over bepaalde Gezonde School zaken wordt gedacht. De ingevulde vragenlijst
kan nog t/m vrijdag 5 oktober ingeleverd worden bij de groepsleerkracht van
uw kind.
Rectificatie lange termijn kalender…
Per abuis zijn er verkeerde data vermeld in de lange termijnkalender. Het betreft de
paardenmarkt/studiedag (met dank aan een alerte ouder!) en de schoolreizen 1 t/m 7. Neemt u
onderstaande data over? Excuses voor het ongemak.
Vrijdag 14 december (i.p.v. 7 december):
Paardenmarkt en studiedag. Alle leerlingen hebben de hele dag vrij.
Donderdag 23 mei (i.p.v. 13 juni): Schoolreizen voor de groepen i/1 t/m 7.

Heeckeren Creatief…
De groepen 3 t/m 5 en groepen 6 t/m 8 volgen vier weken lang op
donderdagmiddag vier verschillende creatieve activiteiten. Zoals
muziek maken met boomwhackers, foto ’s maken met de Ipad, een
knikkerbaan bouwen en een schilderij maken. Naast de variatie in
activiteiten biedt dit gelijk de gelegenheid voor de leerlingen van de
verschillende groepen om met elkaar samen te werken.
Deze opzet staat voor dit schooljaar drie keer gepland.
Kinderboekenweek…
Ook dit jaar besteden we ruimschoots aandacht aan de Kinderboekenweek. Deze is van
4 t/m 15 oktober waarbij vriendschap centraal staat met als motto: Kom erbij!
De opening van de Kinderboekenweek is dinsdag 2 oktober vanaf 11.45 u. en de
afsluiting op donderdag 18 oktober vanaf 14.00 u. Beiden zullen plaatsvinden op het
schoolplein waarbij u als (groot)ouders van harte welkom bent. Mocht het op deze
dagen slecht weer zijn kan het helaas niet doorgaan.
Landelijke Voorleesactie…
Woensdag 10 oktober is de Landelijke Voorleesactie.
Bij de kleutergroepen lezen lokale politici, Riekele Bijleveld en Harry Scholten voor uit ‘Mo de Muis’.
Stagiaires…
Renske Zwiers, eerstejaars studente Onderwijsassistent (en oud-leerling):
elke woensdag en donderdag in groep 4 van juf Ellen en juf Agnes.
Indy Janssen, eerstejaars studente Onderwijsassistent:
elke woensdag en donderdag in groep 6/7 van juf Linda L. en juf Els.
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe!
Kinderpostzegelactie…
Elke dag zijn er kinderen die hulp nodig hebben. Omdat ze bijvoorbeeld
moeten werken en niet naar school kunnen. Of omdat hun ouders niet voor hen
kunnen zorgen of omdat ze geen thuis hebben om te wonen. Stichting
Kinderpostzegels helpt deze kwetsbare kinderen.
De leerlingen van groep 7 kwamen langs om bestellingen op te nemen.
In november worden de bestellingen afgeleverd.
HofPower…
Groep 8 had een workshop ‘auto ’s op zonne-energie’.
De workshop stond onder begeleiding van HofPower.
De leerlingen maakten van een plastic flesje
en een zonne-pakketje een zelfrijdend
zonneautootje.
Papieracties / batterijen:
Net als vorig schooljaar staat de papiercontainer bij:
HBG b.v. Bestrating Containers Grondwerken aan de D.J. Bunschotenstraat 14.
Het oud papier kan dagelijks gebracht worden.
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.

Belangrijke data…
dinsdag 2 oktober: Opening Kinderboekenweek 2018.
donderdag 4 oktober: De groepen i/1 en 2 bezoeken Kinderboerderij ’t Kukelnest dat tien jaar
bestaat en het tienjarig jubileum viert.
Woensdag 10 oktober: Landelijke Voorleesactie (zie ook Kinderboekenweek).
donderdag 18 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 2018.
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober: Herfstvakantie.
dinsdag 30 oktober: Opfrismiddag Kanjertraining voor het team. Alle leerlingen hebben vanaf 11.45 u.
vrij.
dinsdag 30 oktober: Ouderavond waaronder Algemene jaarvergadering Ouderraad en
Medezeggenschapsraad. Daarnaast een informatieavond Kanjertraining. Van harte aanbevolen!

