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Ook al is de tweede week van januari bijna weer voorbij…
Alsnog voor iedereen een gelukkig en vooral gezond 2019 gewenst!
Dat het maar een rustig en vredig jaar mag worden…
Kerstviering 2018…
We kunnen terugkijken op een uitermate geslaagde kerstviering.
’s Morgens genoten alle leerlingen van de groepen i/1 t/m 6 en 8 van de musical
’Een engel met een B ervoor’ die door de leerlingen van de groepen 7 fantastisch
werd gespeeld en gezongen.
De avond begon met een hapjesbuffet voor alle
leerlingen. Zowel ouders als leerlingen hadden voor allerlei lekkernijen gezorgd.
De hapjes waren niet alleen lekker maar zagen er ook geweldig uit. Het bracht in
alle groepen een extra feestelijke kerstsfeer. Op het schoolplein, dat door de
ouderraad geheel in kerstsfeer was ingericht, genoten de (groot)ouders
ondertussen van een drankje, broodje hamburger of een oliebol.
Het goede doel…
Zoals wellicht bekend zet kanjer Mink Pool (groep 6) zich in voor KiKa en verkocht dan ook lekkers in een
speciaal ingerichte kraam. De opbrengst van dit lekkers samen met de meeropbrengst van deze avond is
maar liefst € 930 en komt geheel ten goede aan KiKa. Wat een fantastisch bedrag! Mede namens Mink
heel hartelijk dank!
Optredens…
Na het hapjesbuffet was er voor de (groot)ouders optredens door alle groepen. Hiervoor was een
speciaal Kersttheater ingericht. Naderhand genoten ouders van de groepen 7 leerlingen van de
bijzondere kerstmusical.
Tot slot…
Ook al waren de broodjes hamburger al snel op, verliepen de optredens en de afsluiting niet geheel
vlekkeloos: de kerstviering was uitstekend georganiseerd. Met dank aan de organisatie en speciaal aan de
leden van de ouderraad. Zonder hun hulp hadden we de Kerstviering zeker niet zo mooi kunnen
neerzetten. Overigens, ieder jaar wordt de school telkens omgetoverd in een toepasselijke sfeer door de
ouders van de ‘werkgroep versieren’. Het ziet er telkens fantastisch uit! Met dank aan alle versierouders!
Zwemmen:
Dit schooljaar heeft groep 4 op dinsdag om de twee weken zwemles. Vanaf deze week is
er ook eens in de twee weken op dinsdag zwemles voor de leerlingen van groep 3.
Dan nog even dit…
a.Gezonde School…
Zoals bekend zijn op woensdag, donderdag en vrijdag de zogenaamde
fruitdagen. Uw kind hoeft dan voor de ochtendpauze geen (fruit)hapje mee

te nemen, maar dat mag wel. In de komende periode worden er in de groepen smaaklessen gegeven.
Dit schooljaar wordt er gewerkt aan het thema ‘Sport en bewegen’. Zo is er in februari
een speciale sportochtend voor de groepen 6 t/m 8. Deze ochtend wordt georganiseerd
in samenwerking met de buurtsportcoach.
b.Foto ‘s….
Van de verschillende activiteiten worden door enkele ouders (met dank!) prachtige foto ’s gemaakt. Zoals
onlangs van de Kerstviering (zie elders deze nieuwsbrief). Kijk voor meer foto ’s op myalbum.nl.
Gebruikersnaam: heeckerenschool@gmail.com Wachtwoord: heeckeren
c. Plastic doppen sparen voor opleiding blindengeleidehonden…
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi
ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. De gehele
opbrengst komt ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden. De doppen kunnen ingeleverd worden
bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Spaart u ook mee?
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…
vrijdag 8 februari: Rapport en schooladvies voor groep 8
dinsdag 12 en donderdag 14 februari: Oudergesprekken groepen i/1 t/m 8
vrijdag 15 februari: Rapport 1 voor de groepen 3 t/m 7
maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari: Voorjaarsvakantie
vrijdag 1 maart: Carnavalsfeest

