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Landelijke actie… 

Deze week organiseren de AOB en FNV Onderwijs een nationale actieweek voor het 

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

Onlangs ontving u informatie dat op basisschool Heeckeren ook sprake is van 

actiebereidheid. De school is aanstaande vrijdag dan ook gesloten. Wij hopen op uw begrip.  

Uiteraard hopen wij dat nieuwe acties niet nodig blijken en dat het kabinet alsnog bereid is om de 

investeringen te doen die ons onderwijs nu nodig heeft. 

Projectweek… 

Alle leerlingen werken deze week aan het schoolproject ‘Water’. Thema ’s die aan bod 

komen zijn o.a. watereigenschappen, watergebruik en waterbeheersing. Marianne Hutten 

van Hofpower verzorgt in de groepen 3 t/m 8 gastlessen. Zo gaan leerlingen in de 

bovenbouw onder begeleiding een rollenspel spelen. Stel je voor dat het in eigen woonplaats steeds 

heftiger gaat regenen waardoor het water niet meer wegloopt. Middels een maquette wordt deze 

overlast uitgebeeld. Er wordt samen gekeken hoe de wateroverlast met elkaar is 

op te pakken.  

Afsluiting project ‘Water’… 

Woensdag 13 maart tussen 12.00 u. en 12.30 u. is er een tentoonstelling door de 

hele school. Alle (groot)ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. 

Vanaf 12.00 u. mag u uw kind(eren) ophalen om samen een kijkje te nemen.    

Gezonde school… 

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij 

schoolterrein bij. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, 

zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de 

schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij 

schoolterrein. Binnenkort zullen er ‘verboden te roken’ borden worden geplaatst op het 

schoolplein. Het is, naast een mooie bijdrage aan de Gezonde School, vanaf 2020 

verplicht om alle schoolpleinen rookvrij te maken.  

Er wordt niet gerookt door ouders/leerkrachten/etc. tijdens de schooldagen op het schoolplein, maar het 

heeft nog meer gevolgen. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Kerstviering waarbij ook niet gerookt mag 

worden. Een rookvrij schoolterrein past bij een Gezond Schoolplein!  

Inspectiebezoek… 

Onlangs was er bij ons op school een inspectiebezoek rondom 

het thema ‘Didactisch handelen’. Tijdens de ochtend werden er, 

naast gesprekken, enkele klassenbezoeken afgelegd. Er zijn 

goede gesprekken gevoerd met positieve feedback die we herkennen en waaraan we als school verder 

kunnen werken. Een verslag met positieve punten en aandachtspunten is naar alle collega ‘s en M.R.-leden 

verzonden.  Zo zijn we samen voortdurend aan het zoeken naar de juiste manier om alle leerlingen 

betrokken te laten zijn bij de lessen.  



Audit 

Onze school is één van de negentien scholen van stichting Keender. Binnen onze stichting 

vinden wij het belangrijk om met en van elkaar te leren. Daarom krijgt iedere school eens in 

de twee schooljaren een auditteam op bezoek. Voor ons is dit de tweede keer.  

Dit team bestaat uit twee evaluatiespecialisten van stichting Keender. Zij hebben de opleiding voor 

auditor gevolgd. Daarnaast zit er een directeur en interne begeleider van een andere Keenderschool in 

het auditteam. Dit team gaat kijken in de verschillende groepen, praten met leerlingen, ouders, 

leerkrachten, interne begeleider en de directie. Ook worden de verschillende beleidsdocumenten van de 

school bekeken. Voorafgaand de audit heeft de school een zelfevaluatie ingevuld. Bij ons op school doen 

wij zeker dingen goed waar wij dan ook trots op zijn! Maar er zullen altijd punten zijn die verbeterd 

kunnen worden. Dat horen wij natuurlijk graag! Binnenkort komt het auditteam bij ons op bezoek.   

Opruimdag…Supporter van Schoon 

Zaterdag  23  maart is de landelijke schoonmaakdag.  

Ook wij zullen hieraan op woensdag 20 maart deelnemen.   

De schoolomgeving wordt opgeruimd door leerlingen groepen 6 t/m 8 samen met 

Kinderopvang en mogelijk de cliënten van Aveleijn. Dit levert, naast een goede 

samenwerking, een opgeruimde omgeving op.      

Terugblik… 

woensdag 27 februari: Voorleeskampioene van Heeckeren, Linde Veehof uit groep 7, heeft meegedaan 

aan de volgende ronde binnen de Hof van Twente. Ondanks dat Linde niet in de prijzen viel heeft zij heel 

goed haar best gedaan! 

Vrijdag 1 maart: was het voor alle groepen een groots carnavalsfeest. Alle groepen hadden een 

feestelijk programma waaronder een modeshow, polonaise en een playbackshow waarbij alle groepen een 

carnavalskraker ten gehore lieten brengen.                                                                                                                           

In de loop van de ochtend arriveerde Prins Henri II met zijn gevolg van 

Carnavalsvereniging Sterzo. Ook de Kindergarde was hierbij aanwezig. 

En zelfs dansmarietjes die hun beste beentje voorzetten tijdens de 

playbackshow.  ’s Middags hield de bovenbouw in de sporthal een 

trefbaltoernooi. Dank aan eenieder die tijdens deze feestelijke dag 

geholpen hebben.  

Arbeid oriënterende stage… 

In de weken van 1 april t/m 12 april volgen twee leerlingen (waaronder een oud-leerling) van de 

Waerdenborch een arbeid oriënterende stage. 

Juul Spoelder in groep 2 van juf Lisette en juf Ellis.   

Sophie Gerritsen in groep 1/2 van juf Astrid.  

We wensen beiden een leerzame en plezierige week.    

Catechese: 

a.Eerste Heilige Communie: 

Presentatieviering: 

Zondag 17 maart is er om 9.30 u. een woord- en communieviering in de kerk te St. Isidorushoeve waarbij 

de aanstaande communicantjes zich voorstellen. Van harte welkom!  

Broodmaaltijd: 

Op donderdagavond 18 april komen de aanstaande communicantjes met hun ouders samen voor een 

broodmaaltijd in de zaal van het parochiecentrum.  
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b.De Goede Week: 

Deze week wordt er aandacht besteed aan het Passieverhaal. Donderdag 18 april: Witte Donderdag:  

In de groepen wordt een Witte Donderdag viering gehouden. 

Vakantierooster… 

Hieronder ziet u het vakantierooster van het schooljaar 2019-2020. 

 

    eerste dag  laatste dag 

Herfstvakantie  21 oktober  25 oktober 

Kerstvakantie  23 december              3 januari 

Voorjaarsvakantie  17 februari   21 februari 

Goede Vrijdag (o.v.)            10 april  

Pasen                                  13 april 

Meivakantie,                       27 april                        8 mei 

waaronder 

Koningsdag         

Hemelvaart                         21 mei                       22 mei 

Pinksteren    1 juni     

Zomervakantie   6 juli                        14 augustus   

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. 

Dan nog even dit… 

Obstacle Run… 

Woensdag 27 maart is er vanaf 15.00 u. op sportpark ’t Doesgoor de Obstacle Run. Deze wordt 

georganiseerd voor alle Goorse groep 3 t/m 8 basisschoolleerlingen.   

Belangrijke data…  

woensdag 13 maart: Open morgen en inschrijfavond 

woensdag 13 maart: Afsluiting project Water 

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

woensdag 20 maart: Supporters van Schoon 

donderdag 21 maart; Kangoeroewedstrijd 

donderdag 28 maart: Interne audit 

vrijdag 12 april: Koningsspelen 

dinsdag 16 t/m 18 april: Eindtoets Cito groep 8  

vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie, waaronder Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en 

Bevrijdingsdag 
 

 

 

 

 
 


