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De laatste schoolweken… 

Hieronder treft u de verschillende activiteiten tijdens deze twee laatste schoolweken.    

Dinsdag 2 juli: 

Deze week was de kennismakingsmiddag waarbij alle groepen kennismaakten in de samenstelling van het 

volgend schooljaar. De lokaalindeling voor komend schooljaar is als volgt:  

Groep i-1/2a, i-1/2b en 3 op de begane grond.  

Groep 4, 5, 5/6 en 6 gaan bij de achteringang naar de bovenverdieping.  

Groep 7, 7/8 en 8 gaan bij de hoofdingang naar de bovenverdieping.  

Dinsdag 9 juli:  

Op deze dag zullen de leerlingen van groep 8 voor de groepen 3 t/m 6/7, m.u.v. de 

kleutergroepen die op maandag kijken, de afscheidsmusical ‘Gewoon Super’ ’s morgens 

spelen. ’s Middags speelt groep 8 voor groep 7 en genodigden waaronder grootouders 

en/of broers/zussen van groep 8. De leerlingen van groep 8 spelen de musical ook ’s 

avonds. Op deze afscheidsavond spelen de kinderen voor hun eigen ouders. Na de musical 

wordt het afscheidsfeest verder gevierd bij d ‘Olde Smidse.  

Dit gedeelte staat o.l.v. de ouders van groep 8.  

Woensdag 10 juli: 

Vandaag is de playbackshow van 10.30 u. – 11.45 u. Deze wordt gehouden op het schoolplein waarbij alle 

grootouders/ ouders van harte welkom zijn. Tijdens deze show wordt tevens afscheid genomen van meneer 

Ruben die maar liefst veertien schooljaren op basisschool Heeckeren heeft gewerkt. Daarnaast van juf 

Rienke Wilens, juf Paschalle Legtenberg en juf Carlijn ten Brummelhuis die dit schooljaar langdurig hebben 

ingevallen.  Mocht het slecht weer zijn kan de playbackshow buiten niet doorgaan en is er binnen helaas 

geen ruimte voor publiek.   

Vrijdag 12 juli: 

Dit is voor de leerlingen de laatste schooldag van dit jaar. 

Een paar gezellige laatste uurtjes want…om 11.45 u. begint de zomervakantie! 

Even terug naar zaterdag 29 juni… 

Het publiek genoot van een prachtige Kinderoptocht waarbij onze school het thema 

‘Heeckeren vliegt er eens uit’ fraai heeft uitgebeeld. Het zag er allemaal prachtig uit! 

De jury was van mening dat, vanwege het warme weer, alle scholen de eerste prijs 

verdienden. Binnenkort ontvangt elke school de eerste prijs beker. Met dank aan Sport 

Inn. Zie verder www.schoolfeest.com.  
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Een terugblik… 

Het schooljaar is bijna ten einde. Met natuurlijk speciale momenten… 

De Kinderboekenweek ‘Kom erbij!’ met als thema Vriendschap. Naast een prachtige 

ballonnen-vriendschapsboog werd er een heuse vriendschapsmuur gemaakt met 

vriendschapsposters van elke groep.  

En niet te vergeten de Kerstviering waarbij ’s ochtends voor alle groepen de musical ’Een 

engel met een B ervoor’ door de kinderen van groep 7 werd gespeeld. ’s Avonds in      

elke groep een Kerstbuffet en op het plein een gezellig samenzijn.  

De actie van Mink Pool (groep 6), verkoop van lekkers t.b.v. KiKa, is succesvol geweest!    

Het Carnavalsfeest met o.a. een playbackshow waarbij Prins Henri II met de gehele Prinsen- en Kinder-      

garde van Sterzo aanwezig was.  

Projecten zijn school-breed opgepakt waaronder project ‘Water’ mede i.s.m. Hofpower. 

Deelname aan sporttoernooien en wedstrijden zoals ‘Warme-trui-ontwerp’, ‘Bloeikaart-ontwerp’. Maar ook de 

Poëziewedstrijd. En…het mooist versierde paasei!  

Ook waren er de Koningsspelen die gezamenlijk door alle leerlingen en kinderen van de Kinderopvang werd 

geopend met de dans ‘Pasapas’.  Daarna waren er voor alle leerlingen op het schoolplein en bij het terrein 

van voetbalvereniging GFC allerlei spelen te doen.  

Een heuse Kanjershow voor en door alle leerlingen. Zo waren er leerlingen van groep 2 die samen met groep 

8 leerlingen acrobatische kunsten vertoonden.  

Naast Kanjerschool zijn wij sinds vorig jaar ook Gezonde School. Denk aan deelname aan het Eu-

schoolfruit en groenteprogramma waardoor alle leerlingen spelenderwijs verschillende soorten 

fruit en groenten leerden eten. Het scheiden van afval. Het volgen van Smaaklessen, de 

zogenaamde Woensdag Waterdag en Kanjerlessen met o.a. verhalen en energizers. Maar liefst 

drie deelcertificaten werden behaald. Hiervoor werd dan ook de school aan het begin van het 

jaar in het zonnetje gezet. Dit schooljaar is zelfs het vierde deelcertificaat ‘Bewegen en Sport’ 

behaald.  Dit heeft o.a. geresulteerd in allerlei bewegend leerplekken op ons mooie schoolplein. 

Regelmatig treft u leerlingen op het plein die bewegend aan het leren zijn!  

Naast bewegend leerplekken ook een buitenleerplek in de vorm van een moestuin. Dichtbij de 

vier fruitbomen is een moestuin aangelegd. Een ideale plek voor leerlingen om te leren over de natuur.  

Verkeersveiligheid… 

Een voortdurende zorg en aandachtspunt blijft de verkeersveiligheid rondom de school. Samen met de 

verkeersouders, medewerkers VVN, politie en gemeente worden er naar mogelijke oplossingen gezocht die 

de veiligheid vergroten. Zo is er enkele maanden geleden een hekwerk op het trottoir geplaatst bij de 

doorgang zodat kinderen niet onverwachts de weg op gaan. Met dank aan de gemeente!  

 

 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. Met dank aan de familie Bolink!  
   

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.   



 Gevonden voorwerpen…  

Er zijn gevonden voorwerpen waaronder dassen en jassen. Helaas niet voorzien van naam. Deze week liggen 

de gevonden voorwerpen op de podiumtrap. Mocht uw kind(eren) iets kwijt zijn…neem gerust een kijkje en 

wie weet ligt het erbij. Aan het einde van de week wordt alles opgeruimd.       

Tot slot… 

Wij bedanken alle ouders voor de ouderhulp die wij dit 

schooljaar weer hebben mogen ontvangen! Uw hulp maakt het 

mogelijk dat we voor de leerlingen zoveel meer kunnen 

organiseren!  

                                       

Nu zijn we, naast het afronden en opruimen, met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar bezig. De 

schoolverlaters wensen we heel veel succes in het voortgezet onderwijs. 

Tot spoedig ziens! 

  

We wensen eenieder een heel fijne vakantie met veel mooi weer.  

 

We verwachten de kinderen, hopelijk goed uitgerust en in een goede gezondheid, op maandag 26 augustus. 

In de eerste week van het schooljaar ontvangt u de nieuwe schoolgids. Let u dan vooral op de lange termijn 

kalender. De schoolgids zal in de vakantie op onze site verschijnen.  

Belangrijke data… 

Dinsdag 9 juli: Afscheidsavond groep 8. 

Vrijdag 12 juli: Laatste schooldag. Vanaf 11.45 u. hebben alle leerlingen vrij. 

Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 aug.: Zomervakantie. 
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