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Informatie  rondom het Coronavirus… 
Vanaf komende week zijn er nog meer versoepelingen van de Coronamaatregelen. Een positieve 
ontwikkeling is gaandeweg merkbaar. Hopelijk zet zich dit, net zoals het mooie weer, door…  
Wijziging data… 
Zoals wellicht bekend zijn door het sluiten van de school halverwege december tot begin februari de medio-
Citotoetsen later afgenomen dan gebruikelijk. Hierdoor zijn de eind-Citotoetsen ook iets later gepland.  
Om alle resultaten mee te kunnen nemen bij de rapportage zijn o.a. de oudergesprekken verplaatst.  
De gewijzigde data zijn als volgt: 
Vrijdag 25 juni: groepen 1 t/m 7 krijgen het rapport mee 
In de week van 28 juni ouder(kind)gesprekken voor de groepen 1 t/m 7. De uitnodiging volgt via Parro.  
Donderdag 1 juli: Kennismakingsmiddag waarbij alle groepen kennismaken in de samenstelling van volgend 
schooljaar.   

Fleurige verrassing voor het team… 
Wat een verrassing voor alle teamleden van zowel de M.R. als de O.R. Een fleurige 
bloemenhanger als dank voor ieders inzet tijdens de afgelopen Coronaperiode. Het 
wordt enorm gewaardeerd. Maar vanuit het team ook alle waardering voor alle 
leerlingen en alle ouders. Immers, we werken allemaal samen aan de Gezonde 
Kanjerschool Heeckeren! 

Opening Groen Schoolplein… 
De laatste werkzaamheden op ons mooie schoolplein zijn verricht. Zo zijn houtsnippers aangevuld, tegels 

gelegd en de schommels geplaatst. En wat ziet het er nu nog mooier uit met al het prille groen en bloeiende 

struiken en planten. Volgende week woensdag 9 juni is de Nationale Buitenspeeldag. Een mooi moment 

voor de officiële opening die om 9.00 u., volgens de dan geldende Coronamaatregelen, zal plaatsvinden. 

Daarna is er deze ochtend voor de onderbouw en bovenbouw extra buitenspeeltijd met o.a. sportieve 

activiteiten. 

Terugblik… 
Koninklijke kleurplaat/selfieopdracht wedstrijd…  
Op initiatief van de Oranjevereniging en Stichting Kindvriendelijk Goor werd er voorafgaand Koningsdag 
2021 een kleurplaat/selfieopdracht wedstrijd voor alle Goorse basisschoolleerlingen georganiseerd. Er 
waren maar liefst drie prijswinnaars bij ons op school. Roos uit groep 1/2a en Lara uit groep 3 hadden de 
kleurplaat het mooist gekleurd. Lyén uit groep 1/2a won de originaliteitsprijs. Zij had nl. de gekleurde 
kleurplaat voorzien van een cadeautje voor de jarige koningin Maxima. Alle drie van harte gefeliciteerd! 
Maak een spreuk over zwerfafval… 

De westrijd ‘Maak een spreuk over zwerfafval’ is op initiatief van de 
gemeente Hof van Twente.  Groep 5 won met de zelfbedachte spreuk 
over hondenpoep. ‘Hof van Twente zonder vieze troep. Ja mensen, we 
houden niet van hondenpoep!’ een prijs. In een digitale bijeenkomst 
heeft wethouder Harry Scholten de prijs uitgereikt. Een waardebon van 
maar liefst 100 euro waarmee artikelen uitgezocht kunen worden bij 
‘Nederland Schoon’. Een trottoirtegel ‘Lekker gegeten en gedronken’. 
Bovendien wordt de spreuk ingezet bij de 
communicatiecampagne tegen hondenpoep.  

                                                             Groep 5 van harte gefeliciteerd!   
Kangoeroerekenwedstrijd… 
Een aantal leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben deelgenomen aan de 
Kangoeroerekenwedstrijd. Zij hebben allen hun uiterste best gedaan.  
Naast een certificaat ontvingen allen een prijsje. Van harte gefeliciteerd!                                                                                                                                            
                                                                                 



 

 

Bericht van het pastorale team… 
Opgave Eerste Heilige Communie 
In september 2021 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die na de 
zomervakantie in groep 5 van de basisschool zitten. De ouders hebben de informatie ook via de mail van 
school ontvangen. We zijn momenteel bezig de Eerste Heilige Communievieringen voor de communicanten 
in te plannen vóór Kerstmis 2021. De exacte datum zullen we met de planning op de ouderavond 
communiceren. Opgave vóór 1 juli 2021: secretariaat@pastoraalteam.nl   
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met het pastoraal 
secretariaat 074 - 349 22 12 en vragen naar mevrouw Horck. 

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 12 juni Groep 1/2a 

Zaterdag 10 juli Groep 1/2b 

  

Dan nog even dit… 
Gebruik schoolplein… 
Op woensdagmiddag 2 en 9 juni wordt er op initiatief van de Cubahof door Linda Huizing een workshop 
Bewegend Leren voor leerkrachten gegeven. Vanaf 15.00 u. tot 16.30 u. is het schoolplein bij de 
hoofdingang dan niet vrij toegankelijk. Wel kan er gespeeld worden bij het voetbalveld en plein voor de 
onderbouw (achter het gebouw).  
Eikenprocessierups… 
Gelukkig is de eikenprocessierups (nog) niet gesignaleerd bij ons op het schoolplein. Wel is in deze tijd de 
eikenprocessierups actief waarbij de brandharen vervelende klachten kunnen veroorzaken zoals 
bijvoorbeeld jeuk (rode huid) en soms ontstoken ogen. Bij klachten kan veel spoelen met lauw water 
helpen.  Zie ook www.ggdleefomgeving.nl/eikenprocessierups.      
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  

Luizencontrole… 
N.a.v. de huidige Coronamaatregelen is tot nu toe de gebruikelijke luizencontrole niet 
mogelijk. Aan u dan vriendelijk maar ook dringend verzoek om regelmatig uw kind(eren) te 
controleren op hoofdluis. Alvast dank voor uw medewerking! Zie ook bijgevoegde 
informatie over het behandelen.  

Belangrijke data… 
maandag 31 mei t/m woensdag 2 juni: Kampdagen groep 8, de groepen 1/2 hebben vrij 
donderdag 4 juni: Praktijk fietsexamen leerlingen groep 7 
vrijdag 25 juni: Rapport groepen 1 t/m 7 
in de week van 28 juni: Online ouder(kind)gesprekken   
donderdag 1 juli:  Kennismakingsmiddag 
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