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Een nieuw schooljaar… 

Na een fijne zomervakantie beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. 

We hopen dat alle kinderen, ouders en leerkrachten een fijn schooljaar zullen hebben.  

Opening nieuw schooljaar… 

Op de eerste schooldag werd op het plein een gezamenlijke opening van 

het nieuwe schooljaar gehouden. Iedereen werd welkom geheten en voor 

iedereen een fijn schooljaar gewenst. Er werd gezongen en enkele 

leerlingen lazen mooie stukjes voor. Iedereen hoort erbij!   

Overigens…al vijf jaren is de school samen met het kindcentrum in ons prachtige schoolgebouw!  

Vakantiekiekjes… 

Voor de zomervakantie is aan iedereen gevraagd om een mooie vakantiefoto te maken. Tijdens 

de vakantie zijn er veel mooie foto ’s gemaakt op allerlei verschillende plekken. De foto ’s zijn 

te bewonderen bij de eigen groep.   

Nieuwsbrief… 

Ook dit schooljaar zult u middels de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden worden van 

zaken die in de school spelen. 

Klasbord… 

Denkt u ook aan het kijken naar Klasbord? Hierop verschijnen de leukste kiekjes en berichten 

van de groep. Met de ontvangen code kunt u zich aanmelden. De leerkracht accepteert alleen de 

aanmeldingen van ouders/verzorgers van desbetreffende groep.   

Kanjertraining… 

Als Kanjerschool werken wij met de methode Kanjertraining.  

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over 

zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind 

minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect 

merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de 

Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere 

leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen 

handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie 

vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd 

met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van 

hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.  

Iedereen wil toch een Kanjer zijn! 

Gouden Weken… 
Een goed begin is het halve werk! Het doel van de Gouden Weken is om tijdens de eerste 

schoolweken intensief groepsvormende activiteiten –vanuit de Kanjertraining-  in te zetten 

zodat er een heel schooljaar lang een fijne sfeer in de groep heerst. De Gouden Weken worden 

in de week van 23 september afgesloten.  
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Gezonde school… 

Sinds enkele schooljaren mogen wij ons, naast Kanjerschool, ook Gezonde School 

noemen. Maar liefst drie deelcertificaten zijn er in het eerste jaar behaald, te 

weten: voeding, welbevinden en natuur & milieu. En vorig schooljaar is het 

deelcertificaat bewegen en sport behaald. Ook dit jaar zal er ruim aandacht zijn voor 

de verschillende onderwerpen o.a. door het geven van smaaklessen en Kanjerlessen. Het 

scheiden van afval en zorg voor de natuur. En uiteraard de lessen bewegend leren op ons mooi 

ingerichte schoolplein.  

Schoolgids…                                                 

Deze week heeft u de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 ontvangen. 

De nodige zorg is besteed aan uiterlijk en inhoud. Met dank aan een ouder die de 

lay-out heeft verzorgd. Het kan, ondanks de nodige zorg, voorkomen dat er fouten 

in staan of dat u informatie mist. De directie wil dat dan graag van u horen. Wilt u 

de data van de lange termijnkalender overnemen i.v.m. de geplande vrije dagen. 

Ondersteuning… 

Aan het eind van vorig schooljaar ontving u de informatie over de groepsindeling voor dit 

schooljaar. Naast de groepsindeling is er ook nog vervanging en ondersteuning voor zowel enkele 

groepen als individueel.    

Remedial teaching… 

Er zijn leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben. Deze leerlingen hebben behoefte aan 

herhaling en extra oefenstof. Dit kan door middel van extra hulp binnen de groep. Maar ook 

buiten de groep waar zowel juf Yvonne, juf Truus als juf Hanneke extra hulp bieden. 

Extra inzet… 

In verschillende groepen zullen juf Diana of juf Astrid één dag per week worden ingezet in het 

kader van de werkdrukverlaging.    

Gymnastiek… 

Op de woensdag en vrijdag verzorgen Fred Sterenborg en Rob Riesmeijer, beiden vakleerkracht 

gym, de gymlessen.  

Muziekles… 

In de groepen 3 t/m 8 worden er om de week muzieklessen gegeven door juf Marian  en juf 

Bernadette.  

Kangoeroegroep… 

Naast leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben zijn er leerlingen die andere 

onderwijsbehoeften hebben omdat zij wat meer en andere stof aankunnen. Deze leerlingen (uit 

de groepen 3 t/m 8) gaan, naast dat zij ander werk binnen de groep hebben, op de 

woensdagochtend naar de kangoeroegroep. Juf Bernadette begeleidt deze leerlingen. De 

samenstelling van deze groep kan per thema wisselend zijn vanwege de verschillende talenten en 

/of ontwikkelingen die leerlingen doormaken.  

Stagiaires… 

Bjorn Gerrits, eerstejaars student Onderwijsassistent:  

elke woensdag t/m vrijdag in groep 5/6 van juf Inge en juf Mireille.     

Suzan Gelen, derdejaars studente Onderwijsassistent en tevens oud-leerlinge:  

elke donderdag en vrijdag in groep 7/8 van juf Linda B. en juf Marije.  

We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe! 

Een deze weken horen wij of er nog eerstejaars studenten Onderwijsassistent komen.  
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Bewegingsonderwijs… 

Ook dit schooljaar krijgen de leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 twee keer in de week 

bewegingsonderwijs waarvan één (toestel)les door vakleerkracht Fred Sterenborg en Rob 

Riesmeijer. Wij zijn blij met hun komst en wensen beiden veel werkplezier!    

Gymnastiekrooster: 

maandag:      groep   6, 7, 7/8, 8 

dinsdag:        groep  3, 4, 5, 5/6  

                                groep 4 leerlingen om de week 

woensdag:     groep   5/6, 5, 3, 4  

                                (vakleerkracht Fred Sterenborg)     

vrijdag: groep  6, 7, 7/8, 8 

                                (vakleerkracht Rob Riesmeijer)                         

Zwemmen: 

Vanaf dinsdag 27 augustus is er, eens in de twee weken, voor alle groep 4 leerlingen zwemmen. 

De andere week is er op de dinsdag gymnastiek.   

Informatieavond wordt inloopavond… 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er zoals gebruikelijk een informatieavond. Dit jaar is 

er gekozen voor een andere opzet, de zogenaamde inloopavond. Deze inloopavond is op dinsdag 

10 september en is van 18.30 u. tot 19.30 u. Samen met uw kind(eren) kunt u de groep(en) 

in om materialen te bekijken en waarbij uw kind uitleg kan geven. De leerkrachten zijn aanwezig 

voor een praatje en eventuele vragen. Ondertussen draaien op het digibord foto’s van de eerste 

weken in de groep. Van harte welkom!  

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. Van de opbrengst is een basketbalpaal 

aangeschaft die binnenkort wordt geplaatst. Verder wordt geld gereserveerd voor de aanschaf 

van tablets in het onderwijs. We willen alle ouders bedanken voor het brengen van het oud 

papier en met name de familie Bolink voor het beschikbaar stellen van het terrein voor de 

container.  

 

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 26 juli: 40-jarig ambts- en Keenderjubileum van juf Bernadette 

donderdag 1 augustus: 25-jarig ambtsjubileum van juf Inge  

vrijdag 6 september: Vijfjarig bestaan KC en BS Heeckeren 

dinsdag 10 september: Inloopavond. 

in week 39: Afsluiting Gouden Weken.  
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