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De laatste schoolweek… 
Hieronder treft u de verschillende activiteiten tijdens de laatste schoolweek.   
Dinsdag 30 juni: 
’s Morgens generale repetitie afscheidsmusical ‘Verboden te voeren’ groep 8 voor jongere 
broers/zussen van groep 8 en alle groep 7 leerlingen. 
Dinsdag 30 juni: 
Kennismakingsmiddag waarbij alle groepen kennismaken in de samenstelling van het volgend 
schooljaar. De lokaalindeling voor komend schooljaar is als volgt:  
Groep i-1/2a, i-1/2b en 3 op de begane grond.  
Groep 4, 5, 6 en 6/7 gaan bij de achteringang naar de bovenverdieping.  
Groep 7, 8a en 8b gaan bij de hoofdingang naar de bovenverdieping.  
Woensdag 1 juli: 
Alle groep 8 leerlingen spelen de afscheidsmusical ‘Verboden te voeren’ voor eigen ouders. Er 
komen twee voorstellingen uitsluitend alleen voor de ouders en helaas niet voor  oudere 
broers/zussen, opa ‘s/oma ’s en teamleden. De ouders gaan na beide voorstellingen gelijk naar 
huis. Door de Corona-maatregelen zal er helaas ook geen eindfeest zijn. 
Donderdag 2 juli: 
’s Middags om 14.00 u. uitzwaai-moment van groep 8.  
Vrijdag 3 juli: 
Dit is voor de leerlingen de laatste schooldag van dit jaar. 
Een paar gezellige laatste uurtjes want…dan begint om 12.00 u. de zomervakantie! 

Schoolreizen… 
Helaas konden vanwege de Corona-periode de schoolreizen niet 
doorgaan. Zoals eerder aangegeven zouden wij hier nog op terug 
komen. 
Na overleg met de ouderraad en team is besloten de schoolreizen 
aan het begin van het schooljaar te laten plaatsvinden. En wel op 
dinsdag 29 september. 
Het toeval wil dat zowel ouderraad als team de afgelopen jaren al 
eens vaker hebben gesproken over het verplaatsen van de schoolreizen. Ook werd dit tijdens een 
jaarvergadering door een ouder ingebracht. Reden hiervoor is dat een schoolreis aan het begin 
van het schooljaar bij kan dragen tot een positief groepsklimaat. Bovendien zijn er in de laatste 
maanden van het schooljaar veel activiteiten. Een mooi moment dus om dit nu eens uit te 
proberen.    
Ouderbijdrage… 
Nu is er dit schooljaar naast ouderbijdrage ook betaald voor de schoolreizen. Dit betekent dat 
komend schooljaar, m.u.v. nieuwe leerlingen, alleen de ouderbijdrage voor de overige activiteiten 
gevraagd zal worden. Voor groep 8 leerlingen zal er daarnaast wel een bijdrage gevraagd worden 
voor het kamp. 
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Een terugblik… 
Het schooljaar is bijna ten einde. Met natuurlijk speciale momenten…en een hele bijzondere periode 
vanaf halverwege maart.  
De Kinderboekenweek met als thema ‘Reis mee!’. Dit thema was zo aansprekend en werd dan ook 
schoolbreed in een Projectweek opgepakt.  
En niet te vergeten de Kerstviering waarbij ’s ochtends voor alle groepen een sfeervol Kerstontbijt- 
buffet. ’s Avonds werd de musical ’Kroamschudd ’n op ‘t Kukelnest’ door de kinderen van groep 7  
werd gespeeld en was er op het plein, feestelijk versierd, een gezellig samenzijn.  
De meeropbrengst kwam geheel ten goede aan het goede doel Care4Tina.  
Het Carnavalsfeest met o.a. een playbackshow waarbij Prins Mark I met de gehele Prinsen- en Kinder-      
garde, met kinderprins Mika en zijn adjudanten Jelmer en Mink, van Sterzo aanwezig was.  
Er werden door meerdere groepen gastlessen van Hofpower gevolgd. Ook kunst en cultuur kwam 
regelmatig aan bod waardoor de leerlingen verschillende  voorstellingen en workshops hebben  
gevolgd. Afgelopen week hebben verschillende groepen deelgenomen aan de workshop Bamboe. 
Prachtige bouwwerken waren er te zien op het schoolplein.  
Het bewegend leren is inmiddels door meerdere groepen opgenomen in het weekrooster. We zijn 
dan ook heel blij met ons mooie schoolplein met de bewegend leerplekken. En ook met onze 
buitenleerplek in de vorm van een moestuin. Dichtbij de vier fruitbomen is een moestuin aangelegd. 
Een ideale plek voor leerlingen om te leren over de natuur. Helaas kon de broeikas vanwege 
stormschade niet in gebruik worden genomen. Binnenkort wordt de broeikas vervangen en kunnen 
we in het nieuwe schooljaar starten met plantjes kweken.  
   
En dan de periode vanaf halverwege maart… 
Er konden een aantal gebruikelijke activiteiten niet plaatsvinden zoals het Paaseieren zoeken, 
Koningsspelen en Kanjershow. Geen Wandelvierdaagse. Maar ook de schoolreizen konden niet  
doorgaan. Na overleg met ouderraad en team zijn deze verplaatst naar dinsdag 29 september in het 
nieuwe schooljaar. Zie verder bij ‘Schoolreizen’.  
 
Juffendag… 
De juffendag werd deze week door een aantal groepen gehouden. Op 
woensdag was het zelfs heel speciaal met twee springkussens erbij. Wat 
een feest! Volgende week zullen nog enkele groepen juffendag houden.  

Zomerlezen met de VakantieBieb… 
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar 
liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit 
onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en 
kan digitaal met de VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een 
leuke selectie leesboeken en is vanaf nu te downloaden op tablet of 
mobiel. 
 

Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket 
voor het hele gezin. Naast jeugdboeken vind je vanaf 1 juli ook boeken voor volwassenen in de app. 
Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet of mobiel.  
 Zie ook de site www.vakantiebieb.nl.       

http://www.vakantiebieb.nl/
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Dan nog even dit… 
Eikenprocessierups… 
Onlangs zijn er bij verschillende bomen op het plein en aan de straatkant eikenprocessierups 
geconstateerd. En zijn enkele malen na melding de bomen door de gemeente behandeld. 
Desondanks blijkt de eikenprocessierups wederom terug te keren. Enkele ouders hebben op het 
plein op de zitrand eikenprocessierups aangetroffen. En helaas blijkt dat er een leerling van onze 
school extreme klachten heeft van de processierups. De huisarts had al veel kinderen gezien met o.a. 
oogproblemen. Vriendelijk doch dringend verzoek om met elkaar goed op te letten en zo mogelijk 
een zonnebril te dragen.  
Teken… 
Net als de eikenprocessierups een terugkerend probleem. Teken zijn kleine beestjes die op 
spinnetjes lijken. Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Voorkom tekenbeten door 
zoveel mogelijk op de paden te blijven en dichte schoenen/kleding met lange mouwen/broekspijpen 
te dragen. Zie voor meer informatie www.rivm.nl  
Tips veilig zonnen… 
De laatste weken is het genieten van het mooie weer met volop zonneschijn. Kinderen spelen graag 
buiten in de zon. Vergeet niet hun huid te beschermen tegen de zon.  
De tips bij veilig zonnen: 
goed smeren – beschermende kleren – af en toe in de schaduw om de zon te weren. 
Tip m.b.t. schoeisel… 
Als het warm weer is draagt men het liefst luchtige kleding en schoeisel zoals sandalen of slippers. 
Helaas veroorzaken met name de zogenaamde flipflop slippers tijdens het buiten spelen blessures. 
Om dit te voorkomen de kinderen gelieve tijdens schooltijden geen slippers te laten dragen.    
Verloren… 
Een ouder van onze school heeft een gouden slavenarmband verloren. Mocht u een dergelijke 
armband vinden laat dit dan weten bij leerkracht en/of directie. 

Papieracties / batterijen…  
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij op zoek naar andere mogelijkheden om oud papier in te zamelen.  
Er is inmiddels door een ouder een aanbod gedaan. Dat is heel fijn maar i.v.m. de ligging -bij een 
doorgaande weg- gaan we samen met de Ouderraad en de M.R. eerst nog verder op zoek.  
Gezocht wordt naar een plek waar de oud papier container één dag in de maand, onder toezicht van 
ouders en teamlid, kan staan. Helpt u ons meezoeken?  En mocht u ideeën hierover hebben laat dit 
vooral weten aan de directie.  
 
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.   

Tot slot… 
Wij bedanken alle ouders voor de ouderhulp die wij 
dit schooljaar weer hebben mogen ontvangen! Uw 
hulp maakt het mogelijk dat we voor de leerlingen 
zoveel meer kunnen organiseren!  
                                       

Nu zijn we, naast het afronden en opruimen, met de voorbereidingen 
voor het nieuwe jaar bezig. Gelukkig hebben de groep 8 leerlingen 
toch nog met elkaar de zogenaamde OGOL -8 mee kunnen maken. Het 
waren heel gezellige dagen ook al was het niet met overnachting. En 
nu zijn ze druk aan het oefenen voor de  afscheidsmusical.  Hierbij 
wensen we de schoolverlaters alvast heel veel succes in het 
voortgezet onderwijs. Tot spoedig ziens! 
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 We wensen eenieder een heel fijne vakantie met veel mooi weer.  
 
We verwachten de kinderen, hopelijk goed uitgerust en in een goede gezondheid, op maandag 17 
augustus. Binnenkort verschijnt de nieuwe schoolgids op de site van Heeckeren. Let u dan vooral op 
de lange termijn kalender.  

Belangrijke data…  
Dinsdag 30 juni: Generale repetitie musical groep 8 voor jongere broers/zussen van groep 8 en alle 
groep 7 leerlingen.  
Dinsdag 30 juni: Kennismakingsmiddag  
Woensdag 1 juli: Afscheidsmusical groep 8  
Vrijdag 3 juli: Laatste schooldag. Vanaf 12.00 u. hebben alle leerlingen vrij. 
Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 aug.: Zomervakantie. 
Maandag 17 augustus: De eerste schooldag  

  

  

  

  

  

 


