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Informatie m.b.t. het Coronavirus… 
Vooralsnog gelden de eerder genoemde maatregelen voor de komende weken. Laten we allen de richtlijnen 
zorgvuldig in acht blijven nemen, zowel leerlingen, leerkrachten als ouders/verzorgers. Hopelijk brengt deze 
periode een positieve wending betreffende het Coronavirus.  
Ventilatie… 
In de media is er de laatste tijd nogal veel onrust ontstaan t.a.v. de ventilatie in schoolgebouwen. Stichting 

Keender heeft bij alle Keenderscholen onderzocht hoe het staat met de ventilatie en de luchtkwaliteit.  De 

ventilatie op basisschool Heeckeren voldoet aan de geldende richtlijnen. Daarnaast houden we rekening met 

de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Zie voor meer informatie bijgevoegde brief. 

Extra ondersteuning in de groep… 

Zoals u onlangs heeft kunnen lezen is de subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma voor leerlingen  

na/tijdens de Corona’ vanuit de overheid  aan ons toegekend. Zowel de onderwijsondersteuners Karin 

Stokkink als Suzan Gelen zijn beiden twee ochtenden in een groep aanwezig om leerlingen tijdens de 

reguliere les te ondersteunen. We zijn er erg blij mee en wensen Karin en Suzan succes en vooral plezier bij 

de werkzaamheden! 

Sinterklaasfeest en Kerstviering… 
Zowel het Sinterklaasfeest als de Kerstviering worden met inachtneming van de geldende maatregelen 
gehouden. De directies van de Goorse basisscholen hebben met elkaar het Sinterklaasfeest afgestemd zodat 
het feest op dezelfde en passend bij de Coronamaatregelen gehouden wordt. Ten aanzien van de Kerstviering 
zult u begrijpen dat de activiteiten waaronder het gezellig samenzijn op het plein niet kunnen plaatsvinden.  

Sinterklaasfeest… 
Komende vrijdag 4 december is het Sinterklaasfeest. Sinterklaas zal met twee 
pieten in de loop van de ochtend op school komen voor de groepen 1/2  t/m groep 
4. De overige groepen hebben pakjesochtend. ’s Middags is er voor de groepen 5 
t/m 8 een trefbaltoernooi.    

Kerstviering…  
Dit schooljaar is de Kerstviering op donderdag 17 december. Het programma ziet er als volgt 
uit: ’s Ochtends is er in elke groep een Kerstontbijt. De leerlingen zorgen zelf voor beleg.  
De ouderraad zorgt voor broodjes en drinken. Daarnaast wordt voor alle leerlingen het 
kerstverhaal ‘Geen stille nacht’ door de groep 7 leerlingen gespeeld. Binnenkort ontvangt u 
een speciale Kerstinfo.   

Actie Voedselbank…   

Vorig schooljaar hebben wij meegedaan aan de actie 'Samen voor de Voedselbank'. Ook dit 

jaar willen wij, als kindercentrum en basisschool, hieraan een steentje bijdragen. Hierbij treft 

u alle informatie over de actie 'Samen voor de Voedselbank' die loopt van 7 t/m 14 

december. Zie voor meer informatie bijgevoegde brief. Doet u (weer) mee?    

Kinderen en kaartjes…                                                                                                                                                    

Iedere tijd heeft zo zijn eigen kenmerken en één daarvan is het uitdelen van kaartjes in deze maand.   

Kinderen komen op school met een stapel kaartjes en deze worden bijna ongezien aan klasgenoten 

uitgedeeld. Het gevolg is dat andere kinderen denken dat ze achterblijven en dus thuis 

ook op zoek gaan naar kaartjes (of deze gaan kopen) om een tegendienst te bewijzen. 

Daarbij krijgen sommige kinderen heel veel kaartjes (waarbij het alleen nog maar om 

aantallen gaat) en anderen veel minder. Als kinderen elkaar een kaartje willen sturen is 

dat hun goed recht. Gelieve dit buiten schooltijd te regelen. Het zal ook in de groepen 

met de kinderen worden besproken. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgo-kids.nl%2Feindhoven%2Fagenda%2Fintocht-sinterklaas-2019-in-geldrop-mierlo&psig=AOvVaw3HAUT1Fo3biYbYFkG9iaFV&ust=1607029690370000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiuhqOasO0CFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.schoolplaten.com%2Fafbeelding-kerstboom-i28166.html&psig=AOvVaw1N1grbvd2QuaU701n7Og2L&ust=1607030196036000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCxs5KcsO0CFQAAAAAdAAAAABBY
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kaartje2go.nl%2Fkerstkaarten%2Fkaart%2Fkerstkaart-kabouters&psig=AOvVaw0lUmBQ3NEuR30ThL-D-Kvw&ust=1607073335122000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC9vey8se0CFQAAAAAdAAAAABAW


Van de Ouderraad… 
Secretaris gezocht… 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is de ouderraad op zoek naar een nieuwe secretaris. Misschien iets 
voor u of heeft u nog vragen hierover? Laat dit dan gerust weten aan de groepsouder, secretaris of voorzitter 
van de ouderraad of directie.     
Het goede doel ‘Een bus voor Linn’… 
Er zijn al heel wat statiegeldflessen ingeleverd voor het goede doel ‘Een bus voor Linn’. Heel veel 
dank daarvoor! U kunt de flessen meegeven aan uw kind(eren).  Daarnaast staat er tijdens de 
schooltijden bij de ingangen een mand met flyer voor de flessen. Tijdens de oud papierinzameling 
de tweede zaterdagochtend in december kunnen de statiegeldflessen ook ingeleverd worden bij 
de oud papiercontainer.   
De actie loopt nog t/m vrijdag 18 december.  
Overigens, als u kroondoppen heeft? Deze mag u ook op school inleveren. Dan zullen wij zorgen dat de 
kroondoppen bij familie Morsink terecht komen.   
Beide acties van harte aanbevolen! Alvast veel dank voor uw medewerking.  

Van de Medezeggenschaps- en Ouderraad… 
Zoals bekend was er afgelopen oktober geen Jaarvergadering. Binnenkort zullen de jaarverslagen van zowel 
de Ouderraad als de Medezeggenschapsraad op de site geplaatst worden. Het financieel jaarverslag ligt ter 
inzage bij de directie in het kantoor.  

De Nationale Voorleeswedstrijd… 
Leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan de voorronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Onlangs was de laatste Heeckeren-voorronde waarbij uiteindelijk Floris 
van der Geest van groep 8a de voorleeskampioen werd. We feliciteren hem van harte en 
wensen hem veel succes tijdens de volgende ronde binnen de Hof van Twente! 

Groen Schoolplein… 
Een boompje of vier (!) opzetten… 

Onlangs was er de Nationale Boomplantdag. Ook bij ons op school is er door de 
gemeente een boom geplant. Een boom is ‘buiten’ gewoon! Enkele dagen later 
zijn er door Henk van Veen nog eens drie bomen op ons schoolplein geplant. 
Deze bomen ontvingen wij n.a.v. de actie ‘Iedereen een extra boom’. De 
lijsterbes, walnoot en tamme kastanje hebben een mooi plekje gekregen.   
Samen op weg naar een nog mooier Groen Schoolplein! 

 
Ontwerp Groen Schoolplein…  
Inmiddels is de subsidie Groene Schoolpleinen van de Provincie Overijssel en daarmee 
de geldbijdrage vanuit de gemeente toegekend. Daar zijn wij heel blij mee! Uit alle 
wensen van zowel leerlingen als ouders is een conceptontwerp Groen Schoolplein 
gemaakt. In de hal staat een zogenaamd moodboard met het conceptontwerp Groen 
Schoolplein en afbeeldingen van bijvoorbeeld wilgenhutten, klimbomen e.d.  

 
Onder leiding van Henk van Veen, hovenier en deskundig groene ondersteuner,  wordt samen met de 
werkgroep de ideeën verder uitgewerkt. Ook heel fijn dat een aantal ouders/verzorgers hebben aangegeven 
t.z.t. te willen helpen bij de realisatie van het ontwerp.  
Samen op weg naar een nog mooier Groen Schoolplein!                  

Oud papieractie/inzameling batterijen… 
Elke tweede zaterdag van de maand staat er een container op de plek bij de parkeerhavens tegenover de 
school. Er is dan gelegenheid om tussen 9.30 u. en 11.30 u. oud papier te brengen. Tevens kunnen 
statiegeldflessen worden ingeleverd t.b.v. ‘Een bus voor Linn’. 
Enkele ouders en een teamlid zullen, met inachtneming van de Coronamaatregelen, een oogje in het zeil 
houden en waar nodig helpen. Mocht u om veiligheidsredenen in de auto willen blijven zitten zullen wij het 
oud papier vanuit de kofferbak in de container laden.  
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Nationale Boomplantdag 2020                       Groen Schoolplein Moodboard 

 

Zaterdag 12 december Groep 7 Zaterdag 10 april Groep 4 

Zaterdag   9 januari Groep 6/7 Zaterdag   8 mei Groep 3 

Zaterdag 13 februari  Groep 6 Zaterdag 12 juni Groep 1/2a 

Zaterdag 13 maart Groep 5 Zaterdag 10 juli Groep 1/2b 

 
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.                                                                                                                                                                                            

Verkeersveiligheid… 
Halen en brengen met de auto… 
Een voortdurende zorg en aandachtspunt blijft het brengen en halen van kinderen met de 

auto. Wees alert bij het in- en uitstappen van de kinderen. Daarnaast willen we u met 

nadruk wijzen op het fout parkeren. U loopt het risico een bekeuring te krijgen. Bovendien 

ontstaan door fout parkeren levensgevaarlijke situaties. Zowel in de Korte Dijk als de Borghoeksweg is geen 

parkeergelegenheid. Daar mag dus niet geparkeerd worden. Ook is het niet toegestaan om te ‘parkeren’ op 

de stoep van het verkeersplein voor de school of bij de verkeersheuvel. Er is bij de vijver ruimte om te 

parkeren.   

 Halen en brengen met de fiets… 
Bij het halen en brengen van kinderen worden er een aantal fietsen op de weg naast het 
schoolplein neer gezet. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Er is van de 
fietsenstalling een indeling gemaakt waar iedereen de fiets kan neerzetten. Zo is er voor elke 
groep een eigen plek. Ook voor de ouders is ruimte gereserveerd, nl. naast het voetbalveld waar 
ook de fietsen staan van de kleutergroepen. Eventueel kunnen fietsen naast de stenen zitrand 
worden neergezet waarbij het looppad wordt vrij gehouden.                                                                                     

 
Kortom: alleen parkeren waar het is toegestaan en/of veilig is. Het is in het belang van de 
verkeersveiligheid van u en de kinderen! Dank alvast voor ieders medewerking!                                                                                          

Belangrijke data…  
Vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest 
Zaterdag 12 december: Oud papieractie tussen 9.30 u. en 11.30 u. Tevens kunnen statiegeldflessen worden 
ingeleverd t.b.v. ‘Een bus voor Linn’.   
Donderdag 17 december: Kerstviering  

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: Kerstvakantie 
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