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Inschrijven oudergesprek…
Dinsdag 13 en donderdag 15 november zijn de oudergesprekken voor alle groepen. Net als vorig
schooljaar kunt u voor een gesprek inschrijven. In de hal hangen de intekenlijsten voor elke groep. Het
inschrijven kan komende week vanaf maandag 5 t/m woensdag 7 november. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om in te schrijven dan zorgen de groepsleerkrachten voor de inschrijving. Vrijdag 9 november
ontvangt u via mail de lijsten per groep.
Kanjertraining…
Een mooi gedachtengoed van de Kanjertraining:
Luister naar je gevoel, je lijf en denk goed na! Leef naar je verlangen, maar altijd met
respect voor anderen.
Ouderavond…
Naast een opfrismiddag voor het team was er afgelopen dinsdagavond de ouderavond rondom
Kanjertraining die verzorgd werd door Kanjertrainer Thea van Alen. Tijdens deze avond werden de
basisprincipes van de Kanjertraining, zoals bijvoorbeeld de vier gedragstypen (zogenaamd pettengedrag),
uitgelegd. Daarnaast informatie over de ontwikkeling en gedrag van kinderen. Maar ook praktische tips
wat je thuis als ouder zelf kunt doen.
Jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad…
Aansluitend werd de Jaarvergadering van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad gehouden. Zowel
het financieel als het jaarverslag van de O.R. werd doorgenomen alsmede het jaarverslag van de M.R.
Beide jaarverslagen staan op de site van RKBS Heeckeren.
Ook Benno de Graaf informeerde de aanwezige ouders over allerlei zaken van het afgelopen jaar. Zoals
het behalen van drie deelcertificaten als Gezonde School. Het plaatsen van picknicktafels en planten van
fruitbomen. Actie binnen het onderwijs waardoor de mogelijkheid van extra ondersteuning die vanaf dit
schooljaar is ingezet. Deze ondersteuning komt ten goede aan de verlaging van de
werkdruk en hiermee ook ten goede aan de leerlingen. De projectweek over
Engeland dat tevens een oriëntatie was voor de Engelse taal binnen school.
Tijdens de Keender Personeelsdag werd het strategisch beleidsplan van Stichting
Keender als uitgangspunt genomen. Het beleidsplan gaat uit van de drie ‘schappen’
oftewel paraplu ‘s: Eigenaarschap, Vakmanschap en Partnerschap. Onze
beleidsvoornemens van dit schooljaar zijn verdeeld onder deze drie paraplu ’s en
staan vermeld in de schoolgids. Alle Keenderscholen ontvingen een mobile met
vermelding van deze drie ‘schappen’.
Schoolfruit…
Net als voorgaande twee schooljaren mogen wij weer meedoen aan het EU-Schoolfruit
project! Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van
voldoende groenten en fruit. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

De fruit/groentedagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag en start in week 46 (12 t/m 16
november) t/m week 16 van 2019. Vanaf deze week is er op de woensdag, donderdag en vrijdag de
zogenaamde ‘fruit-dag’. Op deze dagen hoeft uw kind dus geen hapje voor de ochtendpauze mee te nemen,
dat mag wel.
Leren met het nieuws van de dag…
Vanaf vorig schooljaar wordt voor de groepen 5 t/m 8 de
begrijpend lezen methode Nieuwsbegrip gebruikt. Nieuwsbegrip is begrijpend lezen met behulp van
interactieve leeslessen aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier en online.
Het is mogelijk voor (ouders/verzorgers van) leerlingen om thuis in te loggen bij Nieuwsbegrip via de
thuis-inlog van Basispoort. U kunt dan thuis extra oefenen met begrijpend lezen en woordenschat. Geef
het e-mailadres van één of beiden ouders door aan de leerkracht van uw kind.
De leerkracht zal dit toevoegen in het Basispoortaccount van de school. Er wordt dan een e-mail
verzonden naar het ingevoerde e-mailadres met een activatielink. Deze link kun je eenmalig gebruiken om
een wachtwoord aan te maken. Leerlingen kunnen dan thuis inloggen via de
website https://thuis.basispoort.nl
Fietscontrole…
Woensdag 7 november is de jaarlijkse fiets-controle voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Hierbij
worden de onderdelen zoals stuur, rem, banden trappers, verlichting en reflectoren gecontroleerd.
Kinderboekenweek…
Ook dit jaar hebben we ruimschoots aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
Het thema vriendschap stond centraal met als motto: Kom erbij!
Zowel de opening als de afsluiting werd gezamenlijk met alle leerlingen gehouden.
Een prachtige ballonnenboog sierde het plein en later de hal in de school.
Met dank aan ouder Marcel Groothuizen!
Aan deze vriendschapsboog werden allemaal vriendschapsbriefjes gehangen die
door alle leerlingen zijn gemaakt.
Bij de afsluiting is er een heuse vriendschapsmuur gemaakt met vriendschapsposters van alle groepen.
Landelijke Voorleesactie…
Woensdag 10 oktober was de Landelijke Voorleesactie. Bij de kleutergroepen lazen lokale
politici, Riekele Bijleveld en Harry Scholten voor uit ‘Mo de Muis’.
Een mooi verhaal in het kader van de duurzaamheid. Dit verhaal nodigt alle kinderen uit
om te helpen zorgen dat niet zomaar lichten aanblijven.
Teamscholing…
Opfrismiddag Kanjertraining…
Het team heeft gezamenlijk de herhalingscursus Kanjertraining gevolgd.
Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening…
Een aantal teamleden volgen deze maand herhalingscursus BHV die jaarlijks plaatsvindt.
En verder…
Ook volgen enkele teamleden individueel en/of gezamenlijk scholing rondom onderwerpen zoals Gezonde
School, Veiligheid, Rekenen en Taal.

Nationale Voorleeswedstrijd…
Leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan de voorronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Onlangs was de laatste Heeckeren-voorronde
waarbij Chelsea Sloterdijk, Linde Vehof en Jip Morsink prachtig hebben
voorgelezen. Uiteindelijk werd Linde uit groep 7 hierbij kampioen.
We feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes tijdens de volgende
ronde binnen de Hof van Twente!
Hofpopvoices…
Kinderen van de groepen 7 en 8 studeren liedjes in. Tijdens optredens voor eigen groepsgenootjes wordt
één finalist(e) gekozen. De finalist(e) neemt deel aan de finale van Hofpopvoices die zondag 25 november
vanaf 15.00 uur wordt gehouden in de Reggehof.
De toegang bedraagt € 6,00.
Parcours…
Onlangs is op het schoolplein een parcours aangelegd.
Met de heldere kleuren nodigt dit parcours zeker uit
tot bewegen! We zijn er zeker allemaal blij mee!

Kinderpostzegels…
De leerlingen van groep 7 zijn eind september in actie geweest voor de Kinderpostzegels.
Zij hebben hun beste beentje voorgezet waardoor weer veel kinderen blij gemaakt kunnen
worden.
Projectweek…
Vorig schooljaar was er een schoolproject over Engeland. Ook dit schooljaar wordt er van
8 t/m 15 november wederom een schoolproject gehouden. Alle leerlingen werken aan het
thema ‘Metamorfose’. Bijgevoegd treft u alle informatie over het schoolproject.
Catechese…
Eerste Communie…
Als u uw kind wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie in 2019, dan vragen wij u een mail te sturen
naar het Pastoraal Secretariaat, secretariaat@pastoraalteam.nl, met vermelding van de naam van uw kind,
de school en de geloofsgemeenschap waartoe u behoort.
U ontvangt dan het opgaveformulier dat u voor 15 november 2018 ingevuld kunt retourneren aan het
Pastoraal Secretariaat.
zondag 18 november om 9.30 u. Vormselviering voor alle geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest
Parochie. Ook enkele leerlingen van groep 8 doen hieraan mee.
zaterdag 1 december om 18.30 u. Eerste Adventsviering. Het kinderkoor De PeePeetjes verzorgt
hierbij de zang.
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…
woensdag 7 november: Fietscontrole groepen 4 t/m 8. Hercontrole volgt woensdag 14 november.
In de week van 12 november: Start EU-Schoolfruit.
dinsdag 13 november en donderdag 15 november: Oudergesprekken.
donderdag 15 november: vanaf 14.00 u. Tentoonstelling Project ‘Metamorfose’.
zondag 25 november: Hofpopvoices vanaf 15.00 u. in de Reggehof.

