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Kanjerschool… 

Kanjershow 

In de week voor de meivakantie was er de Kanjershow. Alle groepen namen deel aan deze Kanjershow: 

Met elkaar voor elkaar! Zo werden er verschillende Kanjer-liederen gezongen zoals ‘Iedereen is anders’ 

en ‘Complimentenlied’. Men kon kijken naar het verhaal van de ‘Emotie-bus’. En door een goede 

samenwerking tussen groep 8 en groep 2 naar acrobatische stunts! 

Stoeigedrag 

Onlangs hebben een aantal ouders de zorg uitgesproken over het stoeigedrag van enkele leerlingen. Het 

stoeien willen wij als school niet verbieden omdat dit ook hoort bij de ontwikkeling. Zo leren kinderen 

zich weerbaar op te stellen en grenzen aan te geven. Ook worden er tijdens gymlessen de zogenoemde 

stoeilessen gegeven. Uiteraard zijn wij er alert op dat stoeigedrag niet ontaardt in vechten. Zo is er voor 

gekozen om bij kleuters het stoeien tijdelijk niet toe te staan omdat jonge leerlingen het soms lastig 

vinden het onderscheid tussen stoeien en vechten te overzien. Wij hopen hiermee u voldoende te hebben 

geïnformeerd en op vertrouwen uwerzijds.  

Gezonde School… 

Certificaat Bewegen en Sport 

Inmiddels hebben we het vierde (!) certificaat ‘Bewegen en Sport’ behaald. Onlangs is dit certificaat 

voorafgaand de Koningsspelen, op feestelijke wijze overhandigd.  

Aanleg moestuin 

Naast de vier fruitbomen, die volop in bloesem hebben gestaan, wordt er in de 

schooltuin ook een moestuin gerealiseerd. In de meivakantie hebben Henk van 

Veen Hoveniers en zijn zoon Lars hard gewerkt zodat straks de leerlingen aam 

de slag kunnen. Een schoolmoestuin is een ideale plek voor leerlingen om te 

leren over de natuur. Een mooie aanvulling bij het buiten leren. Extra voordeel 

van een moestuin is dat het ook iets oplevert: de oogst kan geproefd worden!  

Samenwerking KC en BS Heeckeren…                                                                                                                                                                 

Zoals bekend maakt KC Heeckeren samen met BS Heeckeren gebruik 

van hetzelfde prachtige gebouw. Met elkaar wordt geprobeerd om de 

samenwerking tussen beiden steeds meer vorm te geven. Zowel materieel als immaterieel. Van het 

gezamenlijk gebruik maken van het multilokaal tot het samen deelnemen aan een activiteit.  Sinds enkele 

maanden komen op twee momenten in de week peuters bij groep i/1. Samen met de kleuters spelen zij op 

het plein. Naast elkaar ontmoeten is dit tevens een mooie gelegenheid voor de peuters om alvast kennis 

te maken met de speelmogelijkheden bij de kleuters.  

Invulling vacature Voorzitter van Bestuur Stichting Keender…  

Na de sollicitatieprocedure voor de vacature Voorzitter van Bestuur heeft de Raad van Toezicht van 

stichting Keender besloten mevrouw Debby Verhoeve te benoemen als Voorzitter College van Bestuur. 

Bijgevoegd de brief vanuit het bestuur.  



Avondvierdaagse… 

Zoals wellicht bekend wordt de Avondvierdaagse gehouden van dinsdag 21 mei t/m 

vrijdag 24 mei. De voor-inschrijving bij ons op school vindt plaats op woensdag 8 mei van 

8.15 u. tot 8.45 u. en van 11.45 u. tot 12.15 u. Ook ouders, broers en zussen 

(voorgezet- en/of speciaal onderwijs) kunnen zich via de basisschool inschrijven.  

Zie verder de informatiebrief die vandaag aan alle leerlingen wordt meegegeven. 

Terugblik… 

Schoolvoetbaltoernooi… 

Het meisjesteam van groep 8 heeft onlangs de eerste prijs behaald. Van harte gefeliciteerd!  

De regiofinale is woensdag 15 mei bij DOS ’37 in Vriezenveen. Veel succes en vooral veel sportplezier 

gewenst!  

Koningsspelen… 

Vrijdag 12 april werden er in het hele land en ook op de Goorse basisscholen de Koningsspelen gehouden. 

Voorafgaand de opening kwam het mooie Gezonde School nieuws dat inmiddels al het vierde certificaat 

Bewegen en Sport is behaald. Daarna was er een gezamenlijke opening met het lied ‘Pasapas’ van Kinderen 

voor Kinderen waarbij zelfs de kinderen van de Kinderopvang meedansten. Vervolgens waren er voor alle 

groepen sportieve activiteiten. Ondanks het niet zo mooie weer was het een hele gezellige dag. Met dank 

aan de organisatie waaronder stagiaires en de vele hulp(groot)ouders.  

Bloeikaartenactie… 

Een aantal leerlingen van onze school hebben meegedaan met de bloeikaartenactie. Dit 

jaar was de tekenopdracht: "Stel je voor, je bent een uil, waar houd jij je schuil?” 

Bij de groepen 7 en 8 werd de tekening van Pien Reedijk (groep 8) als beste gekozen. Van 

harte gefeliciteerd! Als u aan een straat met een vogelnaam woont…wie weet ontvangt u 

dan deze prachtige bloeikaart! 

Paaswedstrijd Zippy Toys… 

Het door alle leerlingen mooi versierde paasei heeft de meeste stemmen gekregen en hierdoor 

behaalden we de eerste prijs! Naast drie spelen voor onder-,midden- en bovenbouw ontving de 

school een waardencheque van 50 euro. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee! 

Catechese: 

a.Eerste Heilige Communie: 

Zondag 26 mei 9.30 u. Eerste Heilige Communieviering in de Petrus & Pauluskerk in Hengevelde waarbij 

pastoor Oortman en pastor v.d. Bemt voorgaan. Communicantjes komen uit Goor, waaronder zes leerlingen 

van onze school, St. Isidorushoeve en Hengevelde. Het kinderkoor De PeePeetjes verzorgt de zang.  

Van harte welkom!  

Papieracties / batterijen: 

Net als voorgaande schooljaren 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… 

Eikenprocessierups… 

Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland kan men in de maanden mei, juni, juli 

behaarde rupsen aantreffen. Na contact met de brand-haren van deze rups kunnen klachten ontstaan 
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zoals jeuk, huisuitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen. Voorkom klachten en houd daarom rekening 

met de brandharen van eikenprocessierupsen. Laat rupsen met rust en vermijd contact met nesten en 

spinsels. Zie voor meer informatie www.rivm.nl  

Teken… 

Onlangs was in het nieuws dat het aantal teken in Nederland weer toeneemt. Teken zijn kleine beestjes 

die op spinnetjes lijken. Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Voorkom tekenbeten door 

zoveel mogelijk op de paden te blijven en dichte schoenen/kleding met lange mouwen/broekspijpen te 

dragen. Zie voor meer informatie www.rivm.nl  

Belangrijke data…  

Woensdag 8 mei: Voorinschrijving Avondvierdaagse 

Woensdag 15 mei: Regiofinale Schoolvoetbal 

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei: Avondvierdaagse 

Donderdag 23 mei: Schoolreizen groep i/1 t/m 7 

Zondag 26 mei: Eerste Heilige Communieviering 
 

 

Beste ouders,  

Vanaf 6 mei gaan de 5 gratis proeflessen van muziekvereniging Apollo van start en 

deze worden gegeven door Ria Degenkamp. In 4 lessen en een afsluitend concertje kunnen 

kinderen gratis kennis maken met verschillende muziekinstrumenten om zo een beeld te 

krijgen bij het instrument en hoe je het moet bespelen.  

De eerste les gaat vanavond starten van 17.15 tot 18.10 in de Reggehof. Als vanavond niet meer haalbaar is, 

mag later instappen natuurlijk ook.  

Met vriendelijke groet, Leerlingencommissie Apollo 

De PeePeetjes spelen The Sound of Music 2.0! 

The Sound of Music is een van de meest populaire films met 

muziek aller tijden. Ook als musical trekt het verhaal over Maria 

en de familie von Trapp volle zalen. Het kinderkoor De 

PeePeetjes brengt vanmiddag de musical in een moderne versie 

op de planken: The Sound of Music 2.0!  Maria kan zich maar 

moeilijk aanpassen aan het studentenleven. Op aanraden van haar 

vriendinnen gaat ze als au-pair werken bij de familie von Trapp. 

Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van 

verslaggever von Trapp onder een te streng regime leven. 

Wanneer de verslaggever vanwege het werk een tijd van huis is, 

laat Maria de kinderen weer opbloeien. Een spannend avontuur 

met een verrassende afloop. De bekende liederen zoals ‘Do-re-

mi' en 'Adieu, vaarwel' worden uiteraard gezongen.  
 

De uitvoering van de musical voor jong en oud vindt plaats op zondagmiddag 19 mei bij de Ster. 

Aanvangstijd is 15.00 u. en de entree is gratis. Een vrije gift is welkom!  

Kom met het hele gezin genieten van deze meeslepende maar ook vrolijke musical!  
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