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Informatie m.b.t. het Coronavirus…
Onlangs ontving u de laatste berichtgeving rondom de stand van zaken binnen stichting Keender en op
basisschool Heeckeren. Zo heeft u kunnen lezen dat er op Heeckeren gelukkig nog geen positieve testuitslag
binnen is bij leerlingen of collega ‘s. Afgelopen maandag werden er verscherpte maatregelen afgekondigd.
Naar aanleiding van deze persconferentie en in overleg met Stichting Keender het volgende voor in ieder
geval de komende weken. Uiteraard blijven de gebruikelijke (hygiënische) maatregelen van kracht.
Ouders zijn helaas nog niet welkom in school. Traktaties e.d. bij voorkeur afgeven aan de pleinwacht.
Ook kunt u bij de hoofdingang aanbellen zodat één van ons het bij de ingang kan overnemen.
De geplande Jaarvergadering gaat niet door. Ook gastlessen verzorgd door externen gaan voorlopig niet door.
Oudergesprekken vinden alleen online plaats, dus niet op school.
Zo zal het team ook bijeenkomsten, waaronder overleg met externen en cursussen, zoveel mogelijk online
volgen.
Vooralsnog geldt alles voor de komende weken. Het vervolg is afhankelijk van wat er in de volgende
persconferentie wordt medegedeeld. Laten we allen de richtlijnen zorgvuldig in acht blijven nemen, zowel
leerlingen, leerkrachten als ouders/verzorgers.
Kinderboekenweek/Projectweek…
Ook dit jaar besteedt basisschool Heeckeren uiteraard weer
ruimschoots aandacht aan de Kinderboekenweek.
Het thema ‘En toen…’ over geschiedenis is zo aansprekend dat er
wederom besloten werd er schoolbreed een Projectweek van te
maken.
Vier verschillende tijdperken:
Tijdens deze Projectweek werken de leerlingen aan verschillende tijdperken. Zo werken de kleutergroepen
over de prehistorie met de reusachtige dinosaurussen. Groepen 3 en 4 werken aan de opa en oma tijd. Er
wordt zelfs geschreven met een kroontjespen. De groepen 5, 6 en 6/7 lezen en werken over de
Middeleeuwen. Er wordt zelfs van dozen een groot kasteel gebouwd. De groepen 7 en 8 lezen en leren over
de Industriële Revolutie.
Opening en afsluiting:
De projectweek werd op donderdag 1 oktober op een speciale wijze geopend. Niet zoals gebruikelijk op het
schoolplein maar meneer Benno kwam bij elke groep op bezoek met een mand vol cadeaus. Ook nam hij
professor Ainsworth mee die vertelde van zijn tijdreizen met de tijdmachine. Na de tijdreisverhalen werd er
door leerlingen een cadeau uitgepakt. Iedere groep kreeg een mooi, toepasselijk (voor)leesboek.
De Kinderboekenweek/Projectweek wordt vrijdag voorafgaand de herfstvakantie afgesloten met een
tentoonstelling die door elke groep wordt bezocht.
Landelijke voorleesactie…
Elk jaar wordt er op de Dag van de Duurzaamheid tijdens de Kinderboekenweek voorgelezen op de
basisscholen in Hof van Twente. Dit jaar is er, in verband met de coronamaatregelen gekozen voor een
andere opzet. De voorlezers komen niet in de klas maar de klassen loggen in bij de voorlezer. Er zitten zeer
speciale voorlezers klaar zoals burgemeester Ellen Nauta en wethouder Pieter van Zwanenburg. Zij lezen voor
uit het landelijke themaboek ‘De Wereld van Kleding’. De verhalen uit dit boek sluiten ook aan bij het
Kinderboekenweek thema. Om als groep aan te schuiven voor het speciale voorleesmoment kunnen
leerkrachten zelf inloggen.
Van de ouderraad…
Jaarvergadering O.R. en M.R….
Vanwege de (verscherpte) Coronamaatregelen gaat de geplande jaarvergadering van de
Medezeggenschapsraad en Ouderraad niet door. De verschillende jaarverslagen zullen op de site van
Heeckeren geplaatst worden. Het financieel jaarverslag ligt t.z.t. ter inzage bij de directie.

Ouderbijdrage…
De jaarlijkse ouderbijdrage is vanwege de bijzondere situatie rond het Coronavirus net even anders dan
voorgaande jaren. Zo worden de schoolreisjes die afgelopen schooljaar zijn betaald in mindering gebracht.
Bij deze nieuwsbrief treft u alle informatie over de ouderbijdrage van dit schooljaar.
Goede doel…
Elk jaar schenkt de ouderraad de meeropbrengst tijdens de Kerstviering aan een
goed doel. Helaas is het nu heel onzeker of er wel een Kerstviering op
gebruikelijke gehouden kan worden. Vandaar dat de ouderraad op een andere
wijze een actie opzet i.s.m. supermarkt AH Brandenbarg. Door middel van het
inleveren van statiegeldflessen hoopt de ouderraad een bijdrage te leveren aan
het goede doel ‘Een bus voor Linn’.
De actie loopt vanaf maandag 19 oktober t/m vrijdag 18 december.
Zie in de bijlage de brief van de ouderraad met alle informatie. Van harte aanbevolen!
Groen Schoolplein…
Zoals u wellicht heeft gehoord/gelezen is de gemeente Hof van Twente, evenals de
Provincie Overijssel, voorstander van een groene (school)omgeving. Onder de noemer
‘Ieder schoolplein in de Hof groen, dat gaan we samen doen’ zijn wij benaderd en
gestimuleerd door de gemeente om het schoolplein te “vergroenen”. Daarvoor willen
de gemeente Hof van Twente én de provincie geld beschikbaar stellen.
Ook al is ons schoolplein al heel mooi onze wens is om er nog meer natuurlijke en uitdagende
(speel)gedeeltes aan toe te voegen.
Afgelopen woensdag ontving u bij de informatiebrief een vragen- en opgavelijst. Graag ontvangen wij alle
ingevulde vragen- en opgavelijsten uiterlijk 6 oktober terug. De ingevulde lijsten kunnen worden ingeleverd
bij de groepsleerkracht.
Oud papieractie weer van start…
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij op zoek naar andere mogelijkheden om oud papier in te zamelen. Helaas is
het niet gelukt om een ander (werk)terrein te vinden. Na overleg met gemeente, Remondis (afvalinzameling
& recycling) en buurtbewoners zal er elke tweede zaterdag van de maand een container worden geplaatst op
de plek van de parkeerhavens tegenover de school. Er is dan gelegenheid om tussen 9.30 u. en 11.30 u. oud
papier te brengen. Er zullen ouders samen met een teamlid een oogje in het zeil houden en zo nodig helpen.
Misschien ook iets voor u? Laat het maar weten aan de groepsouder of directie. We zijn heel blij dat het oud
papier inzamelen weer mogelijk is. Want met de opbrengst kunnen voor school materialen worden
aangeschaft en komt dus geheel ten goede aan onze leerlingen!
Data oud papieractie…
De oud papier inzameling is elke tweede zaterdag van de maand. Voor dit schooljaar zijn dat de data:
10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni en 10 juli.
Schoolreizen…
Ondanks het toch wat mindere weer was de schoolreis voor de groepen 1/2 t/m 8 een succes.
Zie ook de fotocollage onderaan de nieuwsbrief.
Alles was wederom uitstekend georganiseerd. Met dank aan de ouderraad!
Veilig de weg op…
Elk najaar wordt er door de vrijwilligers van VVN en onze verkeersouders een fietscontrole
gehouden. Helaas kan deze vanwege de Corona-maatregelen dit jaar niet door gaan. In het
belang van de veiligheid van u en uw kind(eren) het vriendelijk doch dringend verzoek om als
ouders zelf de fiets(en) te controleren op veiligheid.
Zie ook de brief met een checklist van het bestuur en werkgroep VVN.
Belangrijke data…
Zaterdag 10 oktober: Oud papieractie tussen 9.30 u. en 11.30 u.
Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober: Herfstvakantie
Dinsdag 20 oktober: Studiemiddag; alle leerlingen hebben vanaf 12.00 u. vrij.
Dinsdag 3 en donderdag 5 november: Oudergesprekken
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