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Afscheid meneer Ruben…   

Na veertien jaren werkzaam te zijn geweest op basisschool Heeckeren neemt meneer Ruben aan het eind 

van dit schooljaar afscheid. Hij zal vanaf volgend schooljaar werkzaam zijn op basisschool Pastoor van Ars 

in Lichtenvoorde. Ondanks dat wij hem zullen missen zijn wij blij voor hem…meneer Ruben kan nu immers 

met de fiets naar school…Wij feliciteren meneer Ruben met zijn nieuwe baan en wensen hem alle succes 

en plezier met zijn nieuwe uitdaging. Binnenkort volgt informatie rondom het afscheid van meneer Ruben.  

 Momenteel wordt er nog gekeken naar een passende oplossing voor de vervanging van meneer Ruben.  

Juffendag…   

Onlangs hadden de kleutergroepen een zogenaamde juffendag. Ook de komende weken hebben groepen 

een juffen-en/of meneren-dag waarbij de juf/meneer in het zonnetje wordt gezet en enorm wordt 

verwend. Deze dag wordt de verjaardag van de juf/meneer gevierd. Tevens is dit ook het moment om de 

juf/meneer te bedanken voor het afgelopen schooljaar. Zo hoeft aan het einde van het schooljaar niet 

nogmaals een attentie te worden gegeven.   

Bewegend leren…   

Met steeds meer regelmaat treft u leerlingen op het plein die bewegend aan het 

leren zijn! Zoals u wellicht al hebt gezien zijn er op ons mooie schoolplein allerlei 

bewegend leerplekken gecreëerd. Deze leerplekken biedt ons nog meer 

mogelijkheden voor het bewegend leren op het schoolplein. Zoals twee 

honderdvelden voor rekensommen zoals tafels en breuken. Deze kunnen ook 

ingezet worden voor trefbal.      

Zomerlezen met de VakantieBieb…   

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 

AVIniveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de 

zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan digitaal met de VakantieBieb-app. De 

app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is vanaf juni te downloaden op 

tablet of mobiel.  Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app vind je een leuk en 

gratis leespakket voor het hele gezin. Naast jeugdboeken vind je vanaf 1 juli ook boeken voor volwassenen 

in de app. Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet of mobiel. 

Zie ook de site www.vakantiebieb.nl.  

 Nationale Buitenspeeldag…    

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden 

(tweede woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor 

verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. Ook dit jaar 

wordt bij ons op school aandacht besteed aan deze Buitenspeeldag.    

’s Morgens zijn alle leerlingen samen met alle leerkrachten op het schoolplein. Naast het gebruikelijke 

voetbal, tafeltennis en klimmen kan men ook stoepkrijten. Of volleyballen en big bag springen. En met een 

loep en speciale zoekkaarten de natuur verkennen. Dat wordt een bijzondere Buitenspeeldag!    
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Terugblik…   

Schoolreisjes…   

Mede dankzij het goede weer was de schoolreis voor de groepen i/1 t/m 7 een succes. Alles was wederom 

uitstekend georganiseerd. Met dank aan de ouderraad.     

Avondvierdaagse…   

Net als vorig jaar namen maar liefst ruim 150 (!) leerlingen deel aan de wandelvierdaagse. Allen ontvingen 

een prachtige medaille. Wederom was de wandelvierdaagse uitstekend georganiseerd. Met dank aan de 

organisatie!    

Enkele bijzondere activiteiten…   

Fanny Blankers Koen middag   

Onlangs was er voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 een sportieve middag bij het 

Fanny Blankers Koen stadion. Hierbij werden de groep 8 leerlingen zelfs tweede bij de 

eind estafette!    

Programmeren   

Leerlingen leren programmeren met Bomberbot. Vaardigheden die leerlingen zoal leren 

van programmeren zijn bijvoorbeeld creatief en logisch denken, structureren en 

samenwerken.    

Nederlandse Kampioenschap typen   

In april hebben de leerlingen Twan, Tijmen en Jelmer deelgenomen aan het NK 

typen in het Heracles stadion in Almelo. Samen met drie meisjes uit Hengevelde 

hebben zij de eerste prijs behaald als beste (school)team! Een mooie afsluiting 

na een half jaar type-les!    

Catechese:   

Eerste Heilige Communieviering…   

Een aantal leerlingen van groep 4 deden samen met groep 4 leerlingen uit St.  

Isidorushoeve en  Hengevelde de Eerste Heilige Communie. De viering werd 

gehouden in de Petrus en Pauluskerk in Hengevelde. Het was een bijzonder mooie 

viering waarin pastoor Oortman samen met pastor v.d. Bemt voorging.  Dank aan 

eenieder die zich hiervoor heeft ingezet.    

Woord- en Communieviering…   

Zondag 23 juni om 11.00 u. woord- en communieviering waarbij het kinderkoor De PeePeetjes de zang 

verzorgd.     

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   

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de eikenprocessierups. Onlangs is bij een boom op het 

schoolplein de eikenprocessierups geconstateerd. Na melding is de boom door de gemeente behandeld.  



Toch is helaas wederom bij dezelfde boom en bovendien bij de boom achter het gebouw 

eikenprocessierups aangetroffen. In afwachting van de behandeling spelen de leerlingen voorlopig niet in 

de buurt van de bomen.    

Belangrijke data…  

maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij.   

woensdag 12 juni: Nationale Buitenspeeldag.   

maandag 24 juni en dinsdag 25 juni: Oudergesprekken voor de groepen i/1 t/m 4 en 7. Groepen 5 en 6 op 

afroep/aanvraag.   

woensdag 26 juni: Rapport  donderdag 27 juni: Kindervoorstelling School & Volksfeest. De voorstelling is  

’s middags voor alle groepen.     

zaterdag 29 juni: 13.00 u. de Kinderoptocht. De opstelling is uiterlijk om 12.30 u. De opstellingsplaats is 

aan de Stationslaan, ’t Jannink en de Waterstraat en wordt d.m.v. borden aangegeven. Voor onze school is 

dit aan de Stationslaan net voorbij het terrein van Raab Kärcher. Het eindpunt is richting het Schild ter 

hoogte van Ami kappers aan de Grotestraat waar het overtollig materiaal in de container kan worden gedaan.  

dinsdag 2 juli: Kennismakingsmiddag (groepen draaien door in nieuwe samenstelling). Leerlingen groep 8 

hebben ’s middags vrij.  

dinsdag 9 juli: Afscheidsavond groep 8.   
 

   

  

   

   

   

   

   

 

 

 


