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Kinderboekenweek tevens Projectweek…
Dit jaar besteden we uiteraard weer ruimschoots aandacht aan de
Kinderboekenweek. Het thema ‘Op reis’ is zo aansprekend dat we
zelfs besloten hebben er schoolbreed een Projectweek van te maken.
Tijdens deze Projectweek is er met name aandacht voor
vervoer op het land, in het water, in de lucht en in de ruimte. De projectweek wordt maandag 7
oktober geopend en woensdag 16 oktober afgesloten met een tentoonstelling van 11.45 u. tot
12.30 u. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd!
Landelijke voorleesactie…
Donderdag 10 oktober is de Landelijke Voorleesactie en tevens Landelijke dag van de
Duurzaamheid. Bij de kleutergroepen en groep 3 komen lokale politici, Herman Kalter en Wim
Meulenkamp, voorlezen uit ‘Reis mee met Bic en Lev’. Het boek gaat over twee schapen die uit de
schaapskudde op reis gaan door Hof van Twente, op zoek naar het beste plek. Ze eindigen bij de
zonnepanelen van het zonnepark (daar is schaduw, gras en ruimte).
Gezonde school…
Zoals u ongetwijfeld weet zijn wij vanaf februari 2018 in het bezit van het Vignet
Gezonde School. Wij hebben inmiddels vier thema’s met een certificaat afgesloten,
nl. Voeding, Welbevinden, Milieu en Natuur en Bewegen en Sport.
Eén van de speerpunten bij het thema Voeding is onze wekelijkse Kraanwaterdag,
elke woensdag hebben we die op Basisschool Heeckeren. Deelname is vrijwillig, maar wij worden
er natuurlijk wel blij van! De reden hiervoor is dat er in het drinken van o.a. pakjes veel
suikerklontjes zit.
Vorige week woensdag was het Landelijke Kraanwaterdag. De leerlingen kregen water met een
smaakje en een heerlijke mandarijn van De Echte Groenteman Wiemerink.
Daarnaast kregen alle leerlingen een polsbandje en werden er in elke groep
twee mooie waterflessen verloot. Deze flessen hadden wij gewonnen n.a.v.
opgave voor deze Kraanwaterdag. Mocht u nog meer informatie willen lezen:
op onze website kunt u het Voedingsbeleid vinden.

Verkeersveiligheid…
Fietsroute…
Rondom begin en einde schooltijden is het in de Kloosterlaan erg druk. Met name
voor fietsers ontstaan er gevaarlijke situaties. Fietsers afkomstig vanaf de
Hengevelderstraat, het Julianaplein en Wijnkamp worden vriendelijk doch
dringend verzocht om via de Borghoeksweg en van Coeverdenstraat van en naar school
te fietsen. Deze weg is rustig qua verkeer en dus veiliger. Mogen we op uw (en uw
kinderen) medewerking rekenen? Alvast dank hiervoor!
Parkeren…
Een voortdurende zorg en aandachtspunt blijft het brengen en halen van kinderen met de auto.
Wees alert bij het in- en uitstappen van de kinderen. Daarnaast willen we u nogmaals met
nadruk wijzen op het fout parkeren. U loopt het risico een bekeuring te krijgen. Bovendien
ontstaan door fout parkeren levensgevaarlijke situaties. Zowel in de Korte Dijk als de
Borghoeksweg is geen parkeergelegenheid. Daar mag dus niet geparkeerd worden. Ook is het
niet toegestaan om te ‘parkeren’ op de stoep van het verkeersplein voor de school. Er is bij de
vijver ruimte genoeg om te parkeren. Parkeermogelijkheden zijn de daarvoor bestemde
parkeervakken bij de verkeersheuvel en de vijver. Daarnaast zijn er parkeerhavens.
Kortom: alleen parkeren waar het is toegestaan.
Het is in het belang van de verkeersveiligheid van u en de kinderen! Wilt u dit ook kenbaar
maken bij eventuele andere halers en brengers, bijv. oppas of oma / opa?
Studiemiddagen…
In de schoolgids staat de lange termijnkalender. Hierbij staat genoemd dat er nog
studiemiddagen ingepland zouden worden. Inmiddels zijn de data bekend.
Dinsdag 19 november en donderdag 5 maart is er studiemiddag en hebben alle leerlingen
vanaf 12.00 u. vrij. Noteert u dit in uw agenda?
Jaarvergadering…
Woensdag 16 oktober staat de jaarvergadering van de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad gepland. Bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging en agenda voor
deze avond. Middels de aanmeldstrook onderaan deze uitnodiging kunt u zich tot donderdag 10
oktober aanmelden. De ingevulde aanmeldstrook kunt u meegeven aan de groepsleerkracht van uw
kind(eren). U bent van harte welkom!
Stagiaires…
Sven ten Buuren, eerstejaars stagiair assistent onderwijs, in groep 8 bij juf Linda en juf Els.
We wensen hem een fijne en leerzame tijd toe!
Inloopspreekuur…
Op onze school werken we samen met Jeugdverpleegkundige Elly Kotte en
Schoolmaatschappelijk werker Fata Proost. Tijdens het inloopspreekuur op de dinsdagmiddag
kunt u bij één van beiden terecht voor tips en advies bij kleine opvoedvragen. Zie ook de
informatiebrief.

Kinderpostzegelactie…
Elke dag zijn er kinderen die hulp nodig hebben. Omdat ze bijvoorbeeld
moeten werken en niet naar school kunnen. Of omdat hun ouders niet
voor hen kunnen zorgen of omdat ze geen thuis hebben om te wonen.
Stichting Kinderpostzegels helpt deze kwetsbare kinderen.
De leerlingen van groep 7 kwamen langs om bestellingen op te
nemen.
In november worden de bestellingen afgeleverd.
Terugblik…
Jubilea
Juf Inge en juf Bernadette vierden respectievelijk het vijfentwintig en veertig jarig
ambtsjubileum. Beiden hebben genoten van de festiviteiten.
Inloopavond
Dit schooljaar werd er i.p.v. een informatieavond een zogenaamde inloopavond gehouden. De
kinderen maakten de ouders wegwijs binnen de eigen groep. Enthousiast lieten de kinderen alles
zien. Tevens was er gelegenheid voor de ouders om, naast kennismaking, een praatje te maken
met de nieuwe leerkracht(en). Deze inloopavond is zeker voor herhaling vatbaar!
Afsluiting Gouden Weken
Deze week was er, onder leiding van de buurtsportcoach en de gymstagiaires,
een spelcircuit voor de groepen 3 t/m 8. Ondanks het regenachtige weer,
waardoor er uitgeweken werd naar de sporthal, was het een groot succes!
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.
Opgeruimd staat netjes…
Een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen om het papier zo goed en zo ver mogelijk in
de container te plaatsen. Mocht u onverhoopt papier naast de container aantreffen wilt u dit dan
ook in de container plaatsen. Bij voorbaat dank!
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…
Luizencontrole…
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn er verschillende meldingen van hoofdluis geweest en is er
hoofdluis geconstateerd tijdens de controles. Het is voor de werkgroep niet te realiseren om
telkens een (her)controle uit te oefenen. Aan u dan ook vriendelijk doch dringend verzoek om
regelmatig uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Mede namens de werkgroep luizencontrole
alvast dank voor uw medewerking! Krentenbaard…
Afgelopen weken zijn er verschillende meldingen van krentenbaard geweest. Krentenbaard is een
besmettelijke ziekte die vooral kinderen krijgen. Het is belangrijk om regelmatig handen te
wassen vooral na een nies of hoestbui. Als een kind zich verder goed voelt kan het rustig naar
school. Zie voor meer informatie www.rivm.nl/krentenbaard
Belangrijke data… maandag 7 oktober: Opening Kinderboekenweek 2019 en Projectweek ‘Reis
mee!’.
donderdag 10 oktober: Landelijke Voorleesactie (zie ook Kinderboekenweek/Projectweek).
woensdag 16 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek 2019 en Projectweek ‘Reis mee!’.
woensdag 16 oktober: Algemene jaarvergadering Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Van
harte aanbevolen! maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober: Herfstvakantie.

