
                             
                                                                                             Nieuwsbrief 5 
                                                                                             Schooljaar 2019-2020              
                                                                                             Januari 2020 
 
 

Ook al is de tweede week van januari bijna weer voorbij… 
Alsnog voor iedereen een gelukkig en vooral gezond 2020 gewenst!  
Dat het maar een rustig en vredig jaar mag worden…  

Kerstviering 2019… 
We kunnen terugkijken op een uitermate geslaagde kerstviering.  
’s Morgens genoten alle leerlingen van een heerlijk kerstontbijt-buffet. Zowel ouders als leerlingen 
hadden voor allerlei lekkernijen gezorgd. De hapjes waren niet alleen lekker maar zagen er ook 
geweldig uit. Het bracht in alle groepen een extra feestelijke kerstsfeer.  
 

 
’s Avonds was er een kerstwandeling naar kinderboerderij ’t Kukelnest waar het kerstverhaal 
‘Kroamschudd ’n op ‘t Kukelnest’ uitstekend werd uitgebeeld door de leerlingen van groep 7. 
Ook werd er door midwinterhoornblazers gezorgd voor een muzikaal intermezzo. Als 
afsluiting van de kerstwandeling kon men bij Havezate Heeckeren warme chocolademelk 
drinken. Met dank aan de medewerking van cliënten van Aveleijn en ’t Kukelnest. De 
Kerstwandeling was voor iedereen zeker een bijzondere ervaring!  
 
Op het gezellige -in kerstsfeer omgetoverde- schoolplein kon men genieten van heerlijke versnaperingen. Zoals een 
broodje hamburger en overheerlijke oliebollen. Er waren enkele activiteiten waaronder kerstbalwerpen en fietsband-
dans. Kerstman Marcel Groothuizen heeft maar liefst ruim twee uren lang allerlei ballonfiguren gevouwen. Ook Olaf was 
van de partij. De mooie kerstmuziek en prachtige zang werd verzorgd door Manon en Susan Gelen en Jesse en Robin ten 
Hag (allen oud-leerlingen).  

                                          
 
Zoals aangegeven komt de meeropbrengst van deze avond geheel ten goede aan Care4Tina. Zodra deze bekend is zullen 
we het bedrag laten weten.  
 
De avond was uitstekend georganiseerd. Met dank aan de organisatie en speciaal dank aan de leden van de ouderraad. 
Zonder hun hulp hadden we de Kerstviering zeker niet zo mooi kunnen neerzetten. Maar ook dankzij de medewerking 
van: Slagerij Kemna, Bakker Meinders, AH Brandenbarg, Marcel ’s ballondecoraties en Soundsation!  
 
Overigens, ieder jaar wordt de school telkens omgetoverd in een toepasselijke sfeer door de ouders van de ‘werkgroep 
versieren’. Het ziet er telkens fantastisch uit! Met dank aan alle versierouders!  

Vervanging… 
Juf Marije Wolfs gaat met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door juf Carlijn ten Brummelhuis. We zijn blij dat juf 
Carlijn, die al eerder bij ons heeft ingevallen, op woensdag en donderdag groep 7/8 van juf Marije kan overnemen. We 
wensen haar een fijne en plezierige tijd toe bij ons op Heeckeren. We wensen juf Marije alle goeds toe en hopen op een 
fijne verlofperiode voor haar.   
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 Zwemmen…  
Dit schooljaar heeft groep 4 op dinsdag om de twee weken zwemles. Vanaf deze week is er ook eens 
in de twee weken op dinsdag zwemles voor de leerlingen van groep 3. 

Start van de morgen in groep 1/2… 
In de nieuwsbrief van november kon u o.a. informatie lezen over teamscholing. Zo verdiepen de leerkrachten 
onderbouw zich in het zogenaamde ‘Spelend leren’. Naast verdieping wordt ook een en ander in gang gezet. Soms vraagt 
dit een andere organisatie. Tot nu toe was de start van de ochtend in de kring. Vanaf deze week starten de leerlingen 
met een activiteit. Elke week zijn er vijf activiteiten gepland die rouleren. Hierdoor hebben de leerlingen aan het einde 
van de week alle vijf activiteiten gedaan.  

Begrijpend lezen… 
Voor het begrijpend lezen maken we in de groepen 5 t/m 8 gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Elke week krijgen de 
leerlingen een les op papier over een actueel onderwerp. Daarnaast krijgen ze ook een digitale les. Nieuwsbegrip werkt 
met een online-archief, waar lessen van voorgaande jaren in staan. Deze kunnen gebruikt worden om thuis te oefenen 
met begrijpend lezen. Wanneer u uw mailadres aan de groepsleerkracht doorgeeft, krijgt u op dat mailadres een link 
waarbij u een account kunt aanmaken. Daarmee kan uw kind thuis inloggen op Nieuwsbegrip. Van harte aanbevolen!  

Medezeggenschapsraad oproep nieuwe leden… 
De medezeggenschapsraad praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken 
hebben. Zoals bijvoorbeeld de verbetering van het onderwijs, de begroting en de veiligheid. De medezeggenschapsraad 
is op zoek naar nieuwe leden vanuit de oudergeleding. Misschien iets voor u? 
Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.  

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. De eerstvolgende data zijn 14 en 28 januari. Zie ook de informatiebrief.   
Beo Logopedie… 
Beo logopedie is als logopediepraktijk o.a. gevestigd bij ons op school. Mayon Hoeks is elke vrijdag bij ons op school voor 
behandelingen en/of advies.  In de bijlage treft u informatie over de logopedie.   

Dan nog even dit…  
a.Fruitdag… 
Vanaf november tot en met 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. Mede dankzij de samenwerking met 
Wiemerink de echte groenteman en de opbrengst van het oud papier!   
b.Foto ‘s…. 
Van de verschillende activiteiten worden door enkele ouders (met dank!) prachtige foto ’s gemaakt. Zoals onlangs van de 
Kerstviering (zie elders deze nieuwsbrief). Kijk voor meer foto ’s op myalbum.nl.  
Gebruikersnaam: heeckerenschool@gmail.com Wachtwoord: heeckeren 
c.Plastic doppen sparen voor opleiding blindengeleidehonden… 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar 
lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. De gehele opbrengst komt ten goede aan 
de opleiding van de geleidehonden. De doppen kunnen ingeleverd worden bij de groepsleerkracht van uw 
kind(eren). Spaart u ook 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. 
 
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. 
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Belangrijke data… 
dinsdag 11 en donderdag 13 februari: Oudergesprekken groepen i/1 t/m 8 
vrijdag 14 februari: Carnavalsfeest                                                            
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari: Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


