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Woensdag 6 november landelijke stakingsdag…
De werkdruk in het onderwijs, gecombineerd met een groeiend leraren- en schoolleiderstekort
lijken in toenemende mate effect te hebben op de kerntaak van het onderwijs: het realiseren
van goed onderwijs voor ieder kind. Op maandag 21 oktober verliep het ultimatum van
onderwijsbonden voor meer geld in het onderwijs. Hier is helaas geen gehoor aan gegeven en de
landelijke stakingsdag woensdag 6 november gaat door. Ook op bassischool Heeckeren is de
actiebereidheid. De school zal volgende week woensdag gesloten zijn. We hopen op uw begrip.
Zie ook bijgevoegde brief.
Inschrijven oudergesprek…
Dinsdag 5 en donderdag 7 november zijn de oudergesprekken voor alle groepen. Net als vorig
schooljaar kunt u voor een gesprek inschrijven. In de hal hangen de intekenlijsten voor elke
groep. Het inschrijven kan deze week vanaf maandag 28 t/m woensdag 30 oktober. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om in te schrijven dan zorgen de groepsleerkrachten voor de inschrijving.
Uiterlijk vrijdag a.s. ontvangt u via mail de lijsten per groep.
Kinderboekenweek tevens Projectweek…
Opening:
Ook dit jaar heeft basisschool Heeckeren uiteraard weer ruimschoots
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
Het thema ‘Reis mee’ was zo aansprekend dat er zelfs besloten werd er
schoolbreed een Projectweek van te maken. Tijdens deze Projectweek was er met name
aandacht voor vervoer op het land, in het water, in de lucht en in de ruimte.
De projectweek werd op maandag 7 oktober spectaculair geopend. Meneer Benno was
gearriveerd op het schoolplein met een Fiat 500 uit de zestiger jaren. Ook wel ’De Rugzak’
genoemd. Juf Bernadette mocht de speciale brommer lenen van de Tukkers Tuf Tuf Club. Een
brommer volgeladen met koffers, manden en zelfs een beautycase. De brommer had onlangs nog
binnen vijf dagen ruim 1000 km. gereden van Nederland naar Polen. Alle leerlingen sloten de
opening af met het luidkeels zingen van het lied ‘Reis mee!’.
Landelijke voorleesactie:
Tijdens de Projectweek werd er voor de jonge leerlingen voorgelezen door de lokale politici
Herman Kalter en Wim Meulenkamp. Zij lazen voor uit: ‘Reis mee met Bic en Lev.’ Het boek gaat
over twee schapen die uit de schaapskudde op reis gaan door de Hof van Twente, op zoek naar
de beste plek. Ze eindigen bij de zonnepanelen van het zonnepark (daar is schaduw, gras en
ruimte).
Op excursie:
De leerlingen van de bovenbouw bezochten Phoenix Sterrenwacht in Lochem. Een zeer
interessante en indrukwekkende excursie.
Afsluiting:
Op woensdag 16 oktober werd de Kinderboekenweek/Projectweek afgesloten met een
tentoonstelling die door velen waaronder ouders en grootouders werd bezocht. Alle groepen

hadden hun beste beentje/voertuig voorgezet! Er was van
alles te zien maar ook te ervaren. Prachtige treinen, boten,
vliegtuigen en ruimteraketten. Het bedenken van
ruimteonderzoeken voor ruimtevaarders zoals André
Kuipers. Bijzondere reisbestemmingen uitzoeken. Het zelf
maken van een aluminium bootje en kijken hoeveel knikkers deze kan dragen zonder te zinken.
Maar ook je laten vereeuwigen in een raket of een reis door de ruimte compleet met
eigengemaakte planeten. Een bijzondere ervaring!
Gezonde school…
Schoolfruit…
De afgelopen drie schooljaren mochten wij meedoen aan het EU-Schoolfruit project.
Een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Helaas zijn wij dit schooljaar niet ingeloot. Toch hebben wij
gemeend ook dit schooljaar fruit en/of groente aan de leerlingen te kunnen aanbieden. Dankzij
de samenwerking met Gert Jan Wiemerink van Wiemerink de echte groenteman en de
opbrengst van het oud papier kunnen we voor de leerlingen elke week een fruitdag organiseren.
Van 13 november t/m 8 april is het op woensdag naast water- ook
fruitdag en hoeft u uw kind geen fruit mee te geven. Hierdoor leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Fietscontrole…
Woensdag 13 november is de jaarlijkse fiets-controle voor de leerlingen van de groepen 4 t/m
8. Hierbij worden de onderdelen zoals stuur, rem, banden trappers, verlichting en reflectoren
gecontroleerd.
Nationale Voorleeswedstrijd…
Leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan de voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Onlangs was de laatste Heeckeren-voorronde waarbij Mink Pool, Floor
Vogelzang en Bashar Kalab prachtig hebben voorgelezen. Uiteindelijk werd Bashar uit groep 8
hierbij kampioen. We feliciteren hem van harte en wensen hem veel succes tijdens de volgende
ronde binnen de Hof van Twente!
Teamscholing…
Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening…
Een aantal teamleden volgen deze maand herhalingscursus BHV die jaarlijks plaatsvindt.
Studiemiddag…
Dinsdag 19 november is de eerste studiemiddag gepland. Het team verdiept zich gezamenlijk in
het Bewegend Leren. Alle leerlingen hebben vanaf 12.00 u. vrij.
Studiemorgen…
Vrijdag 13 december bezoeken de groepsleerkrachten van de onderbouw Keender-collegascholen. Deze scholen werken in de onderbouw met het zogenaamde ‘Spelend leren’ waar
teamleden zich in verdiepen. Die ochtend hebben de leerlingen van de groepen 1/2 t/m 4 vrij.
En verder…
Naast Spelend en Bewegend Leren volgen enkele teamleden individueel en/of gezamenlijk
scholing rondom onderwerpen zoals Rekenen en Muziek.
Jaarvergadering…

Woensdag 16 oktober stond de jaarvergadering van de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad gepland. Zoals bekend is deze Jaarvergadering vanwege een te geringe
opgave niet doorgegaan. Binnenkort zullen de jaarverslagen van zowel de Ouderraad als de
Medezeggenschapsraad op de site geplaatst worden. Daarnaast zijn de verschillende
documenten waaronder het financieel jaarverslag bij de directie ter inzage.
Stagiaires…
Esmee Stamsnijder, eerstejaars pedagogisch medewerker, op elke donderdag en vrijdag in
groep 3 bij juf Wilma en juf Agnes. We wensen Esmee een fijne en leerzame tijd toe!
Arbeid oriënterende stage…
Juul Spoelder, Sophie Gerritsen en Britt Stukker (vierdejaars leerlingen Waerdenborch) volgen
van 4 t/m 8 november een arbeid oriënterende stage in respectievelijk de groepen 3, 4 en 6.
We wensen hen een fijne en leerzame week toe!
Maatschappelijke stage…
Ook dit schooljaar zijn er een aantal leerlingen van de Waerdenborch die bij ons op school een
maatschappelijke stage volgen. Onlangs hebben deze leerlingen geholpen bij gym(spel)lessen. In
december helpen zij tijdens het kerstcircuit.
Catechese…
Eerste Communie…
Als u uw kind wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie in 2020, dan vragen wij u een mail
te sturen naar het Pastoraal Secretariaat, secretariaat@pastoraalteam.nl, met vermelding van
de naam van uw kind, de school en de geloofsgemeenschap waartoe u behoort.
U ontvangt dan het opgaveformulier dat u voor 15 november 2018 ingevuld kunt
retourneren aan het Pastoraal Secretariaat.
Vormselviering…
Zondag 17 november om 9.30 u. Vormselviering voor alle geloofsgemeenschappen van de
Heilige Geest Parochie. Ook enkele leerlingen van groep 8 doen hieraan mee.
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.
Mede dankzij de opbrengst van het oud papier is er van november t/m april voor alle leerlingen
wekelijks een zogenaamde fruitdag. Zie ook elders in deze nieuwsbrief.
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…
dinsdag 5 en donderdag 7 november Oudergesprekken voor de groepen 1/2 t/m 8.
dinsdag 19 november Studiemiddag voor het team. Alle leerlingen hebben vanaf 12.00 u. vrij.
vrijdag 13 december Studieochtend voor de leerkrachten onderbouw. De leerlingen van de
groepen 1/2 t/m 4 zijn vrij.

