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De Nationale Voorleesdagen… 

Ook onze school nam deel aan de Nationale Voorleesdagen.  

In alle groepen waren er voorleesmomenten.  Groep i/1 bracht een bezoek 

aan de bibliotheek. In de onderbouw werd o.a. voorgelezen uit ‘Een huis 

voor Harry’, het prentenboek van het jaar 2019.  

 

De Nationale Poëziewedstrijd… 

Naast de voorleesdagen is er ook de nationale poëziewedstrijd. Hieraan nemen de leerlingen van de 

groepen 3 t/m 8 deel.    

De Nationale Voorleeswedstrijd… 

Woensdag 13 februari zal voorleeskampioen Linde Vehof uit groep 7 deelnemen aan de halve finale van de 

Hof van Twente. Deze wedstrijd vindt plaats in Herberg de Pol in Diepenheim en begint om 19.00 u. We 

wensen Linde alle succes!   

Wijziging binnen de groep… 

Vanwege de groespgrootte en het aantal leerlingen dat nog zal instromen in groep i/1 is er na de 

voorjaarsvakantie een groepswijziging. Een aantal leerlingen uit groep i/1 gaan naar 1/2 , de huidige groep 

2b. Ook gaan er enkele leerlingen van groep 2b naar 2a. Er zijn dan drie kleutergroepen, te weten groep 

i/1, groep 1/2 en een groep 2 van elk 20 leerlingen. Komende vrijdag 15 februari gaat de wijziging in.  

De ouders van de drie groepen zijn inmiddels op de hoogte.   

Afsluiting ‘Hof, daar zit muziek in’… 

Het project ‘De Hof, daar zit muziek in!’ heeft vier jaar lang gedraaid op 

alle 19 basisscholen in Hof van Twente. Elke school heeft in deze 

periode begeleiding gehad van een muziekcoach van de Muziekschool Hof 

van Twente. Hierdoor krijgen de leerlingen nu meer en beter 

muziekonderwijs dat wordt gegeven door de eigen leerkracht.  

Met dit project is er wederom te zien dat de unieke samenwerking in 

Hof van Twente tussen scholen én het culturele veld een positieve 

uitwerking heeft.  

Het project werd afgesloten in de Reggehof. Alle aanwezigen konden genieten van een inspirerende, 

interactieve lezing door Suzan Lutke n.a.v. het boek ‘Leren van Kunst’. Suzan is naast muziekdocent ook 

onderwijsdeskundige. Alle scholen ontvingen naast een oorkonde ook het boek ‘Leren van kunst’.  

Carnavalsfeest… 

Vrijdag 1 maart wordt bij ons op school het Carnavalsfeest gevierd. De leerlingen 

mogen zoals altijd verkleed op school komen, zodat we er allemaal feestelijk uitzien. 

Deze ochtend zullen er allerlei leuke activiteiten zijn ! Uw kind hoeft voor de 

ochtendpauze geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt op school voor 

gezorgd. We hopen dat het een gezellige dag wordt! 
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Denk er nog even aan: 

Géén confetti, spuitbussen en andere aanverwante artikelen. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben ’s middags gewoon school, dus zij moeten wel hun 

lunchpakket meenemen. We gaan ’s middags een activiteit in de sporthal doen, dus neem de 

gymschoenen ook mee! (een flesje water is ook wel een aanrader). 

Projectweek… 

In november was er een schoolproject met als thema ‘Metamorfose’. Vanaf 7 maart t/m 14 

maart wordt het tweede schoolproject gehouden. Alle leerlingen werken aan het thema 

‘Water’. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.  

Landelijke actie… 

In maart organiseren de AOB en FNV Onderwijs een nationale actieweek voor het 

onderwijs. Deze week eindigt in een landelijke staking op vrijdag 15 maart. De 

bedoeling is dat er in alle onderwijssectoren wordt gestaakt voor meer geld voor 

het onderwijs. Geld dat bestemd is voor salarisverhoging, maar ook om de werkdruk te verminderen. 

Eerdere stakingen zijn succesvol geweest maar minister Slob heeft afgelopen zomer aangekondigd dat 

het onderwijs er deze kanbinetsperiode niets meer bij krijgt. Stichting Keender onderschrijft deze 

landelijke stakingsdag maar het is aan de scholen zelf om te bepalen om de school te sluiten of open te 

houden. Binnen onze school is de actiebereidheid dermate groot dat de school op vrijdag 15 maart 

gesloten zal zijn. Alle leerlingen hebben deze dag dus vrij. Wel is er de mogelijkheid om opvang bij KC 

Heeckeren te regelen. We hopen dat u voldoende bent geïnformeerd en hopen op uw begrip.  

Geen vervanging… 

Het regelen van vervanging is niet altijd eenvoudig. Met regelmaat komt het voor dat er geen vervanging 

beschikbaar is. Er wordt dan intern gezocht naar vervanging of leerlingen verdeeld over andere groepen. 

Landelijk werd afgelopen week aandacht besteed aan het vervangingsprobleem. Zo werd er bij 

ziekmelding geen vervanging aangevraagd en de desbetreffende groep naar huis gestuurd. Zo ver hebben 

wij het niet laten komen. Maar ook bij ons speelt de vervangingsproblematiek. Vorige week is hierdoor 

noodgedwongen groep 6/7 opgesplitst bij beide sologroepen 6 en 7. U zult begrijpen dat deze 

noodoplossing, volle groepen, verre van ideaal is. Wij kunnen dan ook niet garanderen of wij in de 

toekomst geen leerlingen naar huis zullen moeten sturen.    

Arbeid oriënterende stage… 

In de week van 11 maart tot 15 maart volgen twee leerlingen (en beiden oud-leerlingen) van de 

Waerdenborch een arbeid oriënterende stage. 

Maud Vrielink in groep i/1 van juf Connie en juf Rienke.   

Merle Haverkate in groep 1/2 van juf Astrid.  

We wensen beiden een leerzame en plezierige week.   

Open morgen en inschrijfavond… 

Woensdag 13 maart 2019 is de open morgen (van 8.30-12.00 uur) en inschrijvingsavond (van 19.00-20.00 

uur) op alle basisscholen in Goor. ’s Morgens kunnen ouders en kinderen van 3 jaar of jonger, een kijkje 

nemen in alle klassen. Wij laten dan zien hoe wij ons onderwijs geven. Daarnaast 

geven wij informatie, kunnen er vragen worden  gesteld en kunnen kinderen 

worden ingeschreven bij ons op school. Tevens kan er een kijkje genomen 

worden bij het Kindercentrum Heeckeren dat in hetzelfde gebouw is gevestigd.  

Ook ’s avonds geven wij informatie en kunnen kinderen worden ingeschreven.        
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Dan nog even dit… 

De stichting Europa Kinderhulp wil graag kinderen een vakantie bieden die anders niet op vakantie gaan. 

De stichting is op zoek naar mensen die de kinderen daarvoor de mogelijkheid willen geven. Misschien iets 

voor u? Bijgaand treft u een nieuwsbrief van Europa Kinderhulp met alle informatie.  

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 

donderdag 14 februari: Sportochtend groepen 6 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 

woensdag 13 maart: Open morgen en inschrijfavond 

vrijdag 15 maart: Landelijke stakingsdag. Alle leerlingen hebben vrij.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


