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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 volgt er
binnen afzienbare tijd versoepeling van de maatregelen…
Ouder(kind)gesprekken
Zoals bekend zijn de ouder(kind)gesprekken verplaatst. Voor beide groepen 8 in de week van 8 maart. De
overige groepen hebben de onlinegesprekken in de week van 15 maart. Zie ook belangrijke data.
Groen Schoolplein…
In een vorige nieuwsbrief heeft u over de plannen rondom de (her)inrichting van het
Groen Schoolplein kunnen lezen. Inmiddels is er tijdens de voorjaarsvakantie hard
gewerkt door Henk van Veen hoveniers en zijn team.
Zo zijn er bomen en struiken geplant. Maar ook van stammen klimbomen gemaakt en
klimtouwen geplaatst. Afgelopen week werd er door kinderen
al volop gespeeld en uitgeprobeerd. Op zaterdag zijn er met
hulp van ouders en teamleden veel stoeptegels verwijderd. Zo
ontstaat er nog meer groen op het plein. Een aantal stoeptegels werden weer
gebruikt om een mooi mini-theater te realiseren. Fantastisch! Dank voor ieders
inzet! Komende zaterdag zullen ook werkzaamheden worden verricht.
Samen op weg naar een nog Groener Schoolplein!
Stagiaires…
Het is gebruikelijk dat halverwege het schooljaar stagiaires wisselen van groep. Hieronder staat de
indeling voor de tweede helft van het schooljaar.
Sude Gögen, tweedejaars studente OA opleiding, op maandag en dinsdag in groep 1/2a van juf Connie
en juf Diana
Femke Poot, tweedejaars studente PABO, op maandag en dinsdag in groep 3 van juf Wilma en juf
Agnes
Jochem Rots, tweedejaars student PABO, op maandag en dinsdag in groep 4 van juf Ellen en juf Agnes
Else Groothuis, eerstejaars studente PABO, op donderdag in groep 7 van juf Linda en meneer Benno
Britt Stevelink, eerstejaars studente PABO, op donderdag in groep 8b van juf Els en juf Mireille
Ook deze periode wensen we de stagiaires een leerzame en fijne stage toe!
Tevredenheidsonderzoek…
In opdracht van Stichting Keender vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats onder alle
ouders van de school. Morgen ontvangt u via mail een uitnodiging om het
tevredenheidsonderzoek in te vullen. Op school krijgen ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 en
de leerkrachten de gelegenheid om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. We hopen van
harte dat u de tijd wilt nemen dit onderzoek in te vullen. Met deze informatie weten wij nog beter wat er
goed gaat op school en waar we kunnen verbeteren. Alvast hartelijk dank.
Terugblik..
Carnavalsfeest
In verband met de Coronamaaregelen was er vrijdag 12 februari voor alle groepen
een aangepast Carnavalsfeest. In de eigen groep genoten alle leerlingen, feestelijk
verkleed, van de creatieve - en spelactiviteiten. Naast de gebruikelijke traktatie, chips
en ranja, was er voor iedereen ook een heerlijk toetje. Ondanks de aanpassingen
hadden de leerlingen veel plezier.
Nationale voorleeswedstrijd
Voorleeskampioen van Heeckeren, Floris van der Geest uit groep 8a, heeft meegedaan aan
de volgende ronde binnen de Hof van Twente. Hierbij is hij wederom tot voorleeskampioen
gekozen! We feliciteren hem van harte en wensen Floris alle succes bij de volgende regionale- ronde.

Oud papieractie…
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. 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.
Zaterdag 13 maart
Zaterdag 10 april
Zaterdag 8 mei

Groep 5
Groep 4
Groep 3

Zaterdag 12 juni
Zaterdag 10 juli

Groep 1/2a
Groep 1/2b

Dan nog even dit…
Plastic doppen sparen voor opleiding blindengeleidehonden
Al een aantal jaren worden er door onze leerlingen plastic doppen gespaard. Zoals
wellicht bekend komt de opbrengst van deze doppen geheel ten goede aan de
opleiding van geleidehonden (KNGF). Familie van juf Wilma, wonende in
Waddinxveen, zorgt er telkens voor dat alle gespaarde doppen op de goede plek
komt. Op de foto Nova, Oetske en Leffe die de opleiding met goed gevolg hebben
afgerond. Alle drie konden zij aan de slag als blindengeleidehond. Zo werden nog
meer mensen blij gemaakt met een hulphond. Iedereen heel hartelijk dank voor
het mee helpen sparen van de plastic doppen!
Met het sparen van de doppen ontlast iedereen het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden.
De doppen kunnen ingeleverd worden bij de groepsleerkracht(en). Spaart u ook weer mee?
Belangrijke data…
woensdag 3 maart: Rapport en Schooladvies groepen 8
in de week van 8 maart: Ouder-kindgesprekken groepen 8
vrijdag 12 maart: Rapport groepen 3 t/m 7
in de week van 15 maart: Oudergesprekken groepen 1/2 t/m groep 7

SAMEN OP WEG NAAR EEN NOG GROENER SCHOOLPLEIN!

