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Informatie m.b.t. het Coronavirus…
Zoals bekend is het Coronavirus sinds vorige week ook in Nederland gesignaleerd. Veel Nederlandse gezinnen
kwamen afgelopen weekend terug van vakantiebestemmingen waar meerdere mensen reeds besmet zijn
geraakt. De verspreiding van het Coronavirus roept logischerwijs vragen op bij ouders en kinderen.
Basisschool Heeckeren volgt, net als de andere scholen van stichting Keender, de richtlijnen van het RIVM en
houdt nauwgezet de actuele ontwikkelingen in de gaten. Zie voor meer informatie de brief die u gisteren
ontving.
Opruimdag…Supporter van Schoon
Zaterdag 21 maart is de landelijke schoonmaakdag. Ook wij zullen in de week
voorafgaand hieraan deelnemen. De schoolomgeving wordt opgeruimd door
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 samen met Kinderopvang en mogelijk de cliënten
van Aveleijn. Dit levert, naast een goede samenwerking, een opgeruimde omgeving op.
Arbeid oriënterende stage…
Van 30 maart t/m 9 april volgt Lotte Kemper, leerlinge van de Waerdenborch en tevens oud-leerlinge, een
arbeid oriënterende stage. Deze volgt zij in groep 6 van juf Marian, juf Ingrid en juf Wilma
We wensen haar twee leerzame en plezierige weken.
Hofpower…
Hofpower is het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid & techniek voor de 19 basisscholen in
Hof van Twente. De thema’s zijn divers. Afgelopen maanden hebben verschillende groepen gastlessen
gevolgd waaronder zuinig met warmte, zuinig met water en RESTaurant: ‘Niks mis met restjes’. Binnenkort
volgt groep 7 Bomenles ‘Bomen, de longen van de aarde’, groep 6 Boomfeest met verhalenopdracht. Groep 4
en de kleutergroepen volgen een gastles rondom afval.
75 jaar Vrijheid…
Ook Hof van Twente viert 75 jaar bevrijding en vrijheid. Het vieren van de bevrijding past bij de traditie van
eren en gedenken, maar heeft ook voor de toekomst en actualiteit van herinneren en vrijheid. Vrijheid is
kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Naast de jaarlijkse herdenkingen in de eerste week van april en op 4 mei
vinden er allerlei activiteiten plaats. Activiteiten die ons doen realiseren dat Nederland al 75 jaar in vrijheid
mag leven. Zo volgt groep 7 op woensdag 18 maart, naast een gastles, de Stolpersteine route. Op dinsdag 24
maart is de herdenking van het bombardement dat in 1945 plaatsvond. Groep 8 gaat naar deze bijeenkomst
bij het ‘Bomscherf’ monument in het centrum.
Terugblik…
Carnavalsfeest…
Vrijdag 14 februari was het voor alle groepen een groots carnavalsfeest. Alle
groepen hadden een feestelijk programma waaronder een modeshow, polonaise
en een playbackshow waarbij alle groepen een carnavalskraker ten gehore lieten
brengen. In de loop van de ochtend arriveerde Prins Mark I met zijn gevolg van
Carnavalsvereniging Sterzo. Ook de Kindergarde, met Prins Mika en zijn Adjudanten
Mink en Jelmer, was hierbij aanwezig. En zelfs dansmarietjes die hun beste beentje
voorzetten tijdens de playbackshow. ’s Middags hield de bovenbouw in de sporthal
een trefbaltoernooi. Dank aan eenieder die tijdens deze feestelijke dag geholpen hebben.
Kind onder Vuur…
De groepen 7, 7/8 en 8 hebben de tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’ bezocht. Hiermee kunnen kinderen
ervaren hoe het is om op te groeien in conflictgebieden. Ook leren ze dat er zelfs in een oorlog regels gelden,
namelijk die van het humanitair oorlogsrecht. Het Rode Kruis en Humanity House hebben de tentoonstelling
ontwikkeld.

Nationale voorleeswedstrijd…
Voorleeskampioen van Heeckeren, Bashar Kalab uit groep 8, heeft meegedaan aan de
volgende ronde binnen de Hof van Twente. Bashar heeft dit zo goed gedaan dat hij zelfs
mocht deelnemen aan de regionale finale dat in Borne werd gehouden. Ondanks dat Bashar
niet in de prijzen viel heeft hij wel heel goed zijn best gedaan! We zijn trots op Bashar: hij
mag zich immers de voorleeskampioen van de gemeente Hof van Twente noemen!
Van harte gefeliciteerd!
Inloopspreekuur…
Het kan voorkomen dat u vragen heeft rondom de opvoeding of gezondheid van uw kind. Eens in de veertien
dagen is op dinsdagmiddag de mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenaamde inloopspreekuur. Hier
kunt u met uw vragen terecht bij een schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk. De volgende
data is dinsdag 24 maart tussen 14.00 u. en 15.00 u.
Dan nog even dit…
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Keender is nog op zoek naar nieuwe leden
vanuit ouders en personeel. Zie hiervoor bijgevoegde informatiebrief.
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…
donderdag 5 maart: Alle leerlingen hebben vanaf 12.00 u. vrij i.v.m. een studiemiddag.
woensdag 18 maart: Groep 7 volgt gastles ‘Stolpersteine’.
woensdag 18 maart: Opruimdag: de groepen 5 t/m 8 ruimen schoolomgeving op.
dinsdag 24 maart: Herdenking bombardement waaraan groep 8 deelneemt.

