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Informatie m.b.t. het Coronavirus… 
Onlangs ontving u informatie over de laatste stand van zaken m.b.t. school en het Coronavirus. De 
laatste weken waren het toch wel hectische dagen rondom telefoontjes, testen en (het wachten op) 
uitslagen. Gelukkig zijn de uitslagen van de testen tot nu toe grotendeels negatief. Wel is het, zoals u 
het ook zult ervaren,  allemaal erg ingewikkeld. Het is dan ook fijn dat u bij vragen en/of twijfel de 
huisarts en net als wij de GGD kunt raadplegen.  
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… 

Samen op weg naar een nog Groener Schoolplein… 
Wat is er vanaf de voorjaarsvakantie ongelofelijk veel werk verzet op ons prachtige schoolplein. 
Allereerst door Henk van Veen hoveniers en zijn team. En op de zaterdagen samen met ouders en 
teamleden. En zo verschenen er wilgentenenhutten en tunnels. Een minitheater van trottoirtegels. Een 
prachtige boomhut. Een standaard voor schommels en klimtouwen. Een bushalte, tankstation en een 
buitenkeuken. Klimbomen en boomstammen voor het klimmen, balanceren en springen. Maar ook 
nieuwe bomen en struiken. En alles wordt met zelfgemaakte, kleurrijke festivalbordjes aangegeven. 
Fantastisch! Dank voor ieders inzet! Samen op weg naar een nog Groener Schoolplein is zeker gelukt! 
 
Nu vinden er afrondende werkzaamheden plaats.  
Uiteraard zal er nog een officiële opening, met de dan geldende Coronamaatregelen, 
plaatsvinden. We houden u op de hoogte.  
Dan nog even dit…Denkt u aan komende zaterdag 3 april? Dan worden de t.v. opnames 
uitgezonden op RTL Z om 16.30 u. Veel kijkplezier!  

Wijziging schooltijd groep 1 t/m 4… 
Vanaf volgende week vrijdag 9 april zal de eindtijd voor de groepen 1 t/m 4 om 12.00 u. zijn.  Dit tijdstip 
zorgt voor een betere aansluiting met de kinderopvang, ouders hoeven zo minder lang te wachten.   
Zie voor meer informatie de brief in de bijlage.  

Nationale Buitenlesdag… 
Dinsdag 13 april is de Nationale Buitenlesdag. Frisse buitenlucht, beweging en een 
natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van 
kinderen.  Denk aan Zweeds loopspel met geschiedenisopdrachten, 
Spellingsestafette of Ontdek de Natuur-les. Ook wij doen mee! 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022…  
Hierbij het vakantierooster van volgend schooljaar.  
Schooljaar 2021-2022                  Eerste dag                                    Laatste dag  
Herfstvakantie                               18 oktober                                    22 oktober  
Kerstvakantie                                 27 december                                  7 januari  
Voorjaarsvakantie                         21 februari                                   25 februari  
Goede Vrijdag en Pasen               15 april                                         18 april  
Meivakantie                                   25 april                                            6 mei  
Hemelvaart                                    26 mei                                            27 mei  
Pinksteren                                        6 juni                                  
Zomervakantie                              18 juli                                             26 augustus  

Terugblik.. 
Nationale voorleeswedstrijd… 
Voorleeskampioen van Heeckeren, Floris van der Geest uit groep 8, heeft meegedaan aan de 
volgende ronde binnen de Hof van Twente. Zoals bekend heeft Floris dit zo goed gedaan dat 
hij zelfs mocht deelnemen aan de regionale finale. Ondanks dat Floris niet in de prijzen viel 
heeft hij wel heel goed zijn best gedaan! We zijn trots op Floris: hij mag zich immers de voorleeskampioen 
van de gemeente Hof van Twente noemen!  Nogmaals van harte gefeliciteerd!  
 



 

 

 

                                    SAMEN OP WEG NAAR EEN NOG GROENER SCHOOLPLEIN 

De Goede Week… 
Deze week werd er op Witte Donderdag aandacht besteed aan het Passieverhaal traditiegetrouw met 
matzes en ranja. Daarnaast Paasactiviteiten zoals eieren zoeken en Paaswerkjes knutselen.  

Verkeersveiligheid… 
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 
nogmaals 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 van Coeverdenstraat 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. Er is bij de vijver ruimte genoeg om te parkeren. Parkeermogelijkheden zijn de 
daarvoor bestemde parkeervakken bij de verkeersheuvel en de vijver. Daarnaast zijn er parkeerhavens.      
Kortom: alleen parkeren waar het is toegestaan.    
Het is in het belang van de verkeersveiligheid van u en de kinderen! Wilt u dit ook kenbaar maken bij 
eventuele andere halers en brengers, bijv. oppas of oma / opa?    

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 10 april Groep 4 Zaterdag 12 juni Groep 1/2a 

Zaterdag   8 mei Groep 3 Zaterdag 10 juli Groep 1/2b 

  

Belangrijke data… 
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april: Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen.  
zaterdag 3 april: ‘How it ’s Done’ op RTL Z om 16.30 u.  
dinsdag 13 april: Nationale Buitenlesdag.  
vrijdag 23 april: Koningsspelen met inachtneming van de dan geldende Coronamaatregelen.  
maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie.  


