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Onderwijs in actie… 
Afgelopen donderdag en vrijdag was de landelijke onderwijsactie. Beide dagen 
was de school dicht. Een groot deel van het team was donderdag 30 januari in 
Zutphen. Daar werd een mars en een manifestatie gehouden. In de Hanzehal 
waren enkele sprekers van zowel de vakbond als medewerkers vanuit het 
onderwijs. Op vrijdag was er in Hengelo een bijeenkomst bij het Stadskantoor 
waar bloemen werden aangeboden. Motto: ‘Zet het onderwijs weer in bloei’. 
Daar zijn ook enkele collega ’s naar toe geweest.  
Doel van de beide dagen is het structureel investeren in het onderwijs voor ieders belang.  

De Nationale Voorleesdagen… 
Ook onze school heeft aandacht besteed aan de Nationale Voorleesdagen. Zo waren er 
voorleesmomenten. De leerlingen van groep 1 brachten een bezoek aan de bibliotheek. 
Hierbij werd voorgelezen uit ’Moppereend’, het prentenboek van het jaar 2020.  
De Nationale Poëzieweek… 
Na de nationale voorleesdagen is nu de nationale poëzieweek.  
Hieraan wordt ook in de verschillende groepen aandacht besteed.    

De Nationale Voorleeswedstrijd… 
Donderdag 6 februari zal voorleeskampioen Bashar Kalab uit groep 8 deelnemen aan de halve finale van de 
Hof van Twente. Deze wedstrijd vindt plaats in het Parochiehuis in Delden en begint om 19.00 u. We wensen 
Bashar alle succes!   

Carnavalsfeest… 
Vrijdag 14 februari wordt bij ons op school het Carnavalsfeest gevierd. De leerlingen mogen zoals 

altijd verkleed op school komen, zodat we er allemaal feestelijk uitzien. 
Deze ochtend zullen er allerlei leuke activiteiten zijn ! Uw kind hoeft voor 
de ochtendpauze geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt op 
school voor gezorgd. We hopen dat het een gezellige dag wordt! 
Denk er nog even aan: 
Géén confetti, spuitbussen en andere aanverwante artikelen. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben ’s middags gewoon school, dus zij moeten wel hun lunchpakket 
meenemen. We gaan ’s middags een activiteit in de sporthal doen, dus neem de gymschoenen ook mee! (een 
flesje water is ook wel een aanrader). 

Arbeid oriënterende stage… 
In de week van 2 maart tot 6 maart volgen drie leerlingen (waaronder een oud-leerling) van de 
Waerdenborch een arbeid oriënterende stage. 
Elif Platenkamp in groep 4 van juf Ellen en juf Agnes  
Manon Mensink in groep  6 van juf Marian, juf Ingrid en juf Wilma 
Merel Vloemans in groep 7 van juf Linda H. en meneer Benno 
We wensen hen een leerzame en plezierige week.   

Open morgen… 
Dinsdag 3 maart is de open morgen (van 8.30-12.00 uur) op alle basisscholen in 
Goor. Deze ochtend kunnen ouders en kinderen van 3 jaar of jonger, een kijkje 
nemen in alle klassen. Wij laten dan zien hoe wij ons onderwijs geven. 
Daarnaast geven wij informatie, kunnen er vragen worden  gesteld en kunnen 
kinderen worden ingeschreven bij ons op school. Tevens kan er een kijkje 
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genomen worden bij het Kindercentrum Heeckeren dat in hetzelfde gebouw is gevestigd.                                                                                                                         

Dan nog even dit…  
Inschrijven oudergesprek  
Op dinsdag 11 en donderdag 13 februari zijn de oudergesprekken voor alle groepen. Denkt u aan het 
inschrijven voor een gesprek? Het inschrijven kan deze week vanaf maandag 3 t/m woensdag 5 februari. In de 
hal hangen de intekenlijsten voor elke groep. 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. 
Goede doel Care4Tina… 
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de geslaagde Kerstviering. Inmiddels is ook de meeropbrengst 
bekend: het mooie bedrag van € 400 en komt geheel ten goede aan Care4Tina. Namens de organisatie van 
Care4Tina heel hartelijk dank!   
Baggerwerkzaamheden waterloop Lintelerweg… 
Deze weken baggert Waterschap Vechtstromen de waterloop bij de Lintelerweg.  De vrijgekomen bagger 
wordt in een vrachtwagen geschept en afgevoerd via de Mossendamsweg en van Heeckerenweg. De 
verwachting is dat de werkzaamheden eind februari zijn afgerond. Waterschap Vechtstromen probeert de 
overlast tot een minimum te beperken en houdt zo veel mogelijk rekening met de schooltijden.  

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. 

Belangrijke data… 
dinsdag 11 en donderdag 13 februari: Oudergesprekken groepen 1-2  t/m 8 
vrijdag 14 februari: Carnavalsfeest                                                            
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari: Voorjaarsvakantie 

 


