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Afscheid juf Connie… 
Na maar liefst 45 jaren werkzaam te zijn geweest binnen het basisonderwijs neemt juf 
Connie afscheid. Komende woensdag is het dan zover…het afscheidsfeest. Samen met 
haar familie wordt juf Connie om ongeveer 8.35 u. op het schoolplein verwacht. Op het 
plein wachten alle leerlingen en collega ’s haar op voor een gezamenlijk 
afscheidsmoment. Deze ochtend is er o.a. voor de groepen 1/2 en 3 een creatieve 
activiteit op het plein. Op vrijdagmiddag is er met alle collega ’s en genodigden een 
gezellig samenzijn. We bedanken juf Connie voor haar geweldige inzet en wensen haar 
samen met haar familie hele mooie dag(en) en natuurlijk alle goeds voor de toekomst.   

De laatste schoolweek… 
Afgelopen donderdag was de kennismakingsmiddag waarbij alle groepen kennis hebben gemaakt in de 
samenstelling van het volgend schooljaar. De lokaalindeling voor komend schooljaar is als volgt:  
Groep i-1/2a, i-1/2b en 3 op de begane grond.  
Groep 4, 5, 6 gaan bij de achteringang naar de bovenverdieping.  
Groep 7, 7/8 en 8 gaan bij de hoofdingang naar de bovenverdieping.  
Hieronder treft u de verschillende activiteiten tijdens de laatste schoolweek.   
Maandag 5 juli: 
De groepen 1/2  t/m 5 kijken en luisteren naar alle groep 8 leerlingen die liederen 
zingen en uitbeelden van de afscheidsmusical ‘Mindv*kantie’.    
Dinsdag 6 juli: 
’s Middags generale repetitie afscheidsmusical ‘Mindv*kantie’ groep 8 voor jongere 
broers/zussen van groep 8 en de groepen 6, 6/7 en 7.  

’s Avonds spelen alle groep 8 leerlingen de afscheidsmusical ‘Mindv*kantie’ voor eigen 
ouders. Er komen twee voorstellingen uitsluitend alleen voor de ouders. En voor 
oudere broers/zussen mits zij zich hebben opgegeven en in bezit zijn van een 
toegangskaartje. Helaas niet voor opa ‘s/oma ’s en teamleden. De ouders gaan na 
beide voorstellingen gelijk naar huis.  
Woensdag 7 juli: 
Naast het afscheidsfeest van juf Connie is er zoals u gewend bent de playbackshow.  Deze is op het plein 
vanaf 10.45 u. voor de groepen 3 t/m 8. De groepen 1/2 hebben, vanwege het afscheid van juf Connie, een 
activiteit in het speellokaal. Aan het eind van de playbackshow sluiten beide groepen 1/2 aan voor een 
gezamenlijk afscheidsmoment voor juf Connie. Daarna, vanaf ongeveer 11.30 u., worden alle groep 8 
leerlingen uitgezwaaid.      
Vrijdag 9 juli: 
Dit is voor de leerlingen de laatste schooldag van dit jaar. 
Een paar gezellige laatste uurtjes want…dan begint om 12.00 u. de zomervakantie! 

Tevredenheidsonderzoek… 
Een poosje geleden was er de gelegenheid voor leerlingen (vanaf groep 6), ouders en 
teamleden om deel te nemen aan het Tevredenheidsonderzoek. Hartelijk dank voor 
eenieder die hieraan heeft deelgenomen. De resultaten zijn binnengekomen.  
Bij deze een korte samenvatting van de resultaten. 
Over het algemeen is er tevredenheid over de school. Zo vinden de leerlingen zowel het schoolgebouw als 
schoolplein fijn. Vinden dat er goed onderwijs wordt gegeven. De ouders waarderen de bereikbaarheid en 
openheid van de directeur. Ook de aandacht voor gezond leefgedrag.   
Daarnaast zijn er aspecten die de nodige aandacht verdienen. Het eerder mogen beginnen en zelf een 
leerdoel kiezen kan volgens de leerlingen beter. De groepsgrootte, de juiste afstemming van leerstof en het 
op eigen tempo leren verdient volgens de ouders de nodige aandacht.  
De aandachtspunten worden zeker meegenomen in het jaarplan. Met name de items betreffende 
eigenaarschap waaronder op eigen tempo leren en zelf een leerdoel kiezen. De groepsgrootte heeft zeker 
onze aandacht. Dit schooljaar hebben we bijvoorbeeld gewerkt met subgroepen. We kunnen met de 
ondersteuning vanuit de NPO gelden hieraan verder tegemoet komen.  



Een terugblik… 
Het schooljaar is bijna ten einde. Met natuurlijk speciale momenten waarbij uiteraard rekening werd 
gehouden met de op dat moment geldende Coronamaatregelen.  
Eind september waren éénmalig voor alle groepen de schoolreizen. Deze waren immers vanwege de 
Coronamaatregelen het vorig schooljaar nog niet geweest.  
De Kinderboekenweek met als thema ‘En toen…’. Dit thema over geschiedenis was zo aansprekend dat het 
ook schoolbreed in een Projectweek werd opgepakt. De Projectweek werd afgesloten met een 
tentoonstelling.  
Het Sinterklaasfeest, afgestemd met alle Goorse basisscholen en passend bij de geldende 
Coronamaatregelen. Ondanks de aanpassingen was het een geslaagd feest.  
Zoals bekend heeft het kabinet vanwege de toenemende aantal besmettingen met het coronavirus vanaf 
medio december een vergaande lockdown ingesteld waaronder de sluiting van de scholen tot en met de 
eerste week van februari. Ondanks het bewustzijn dat het veel vraagt van zowel leerlingen, ouders als 
leerkrachten waren we blij met de mogelijkheid van het thuisonderwijs.  
Het deelnemen aan verschillende acties waaronder Voedselbankactie waarbij weer veel kratten werden 
gevuld met allerhande levensmiddelen. En niet te vergeten het goede doel ‘Een bus voor Linn’. Met de 
statiegeldflessen- en oliebollenactie kon er een tankpas met een mooi bedrag worden overhandigd aan de 
familie Morsink. Een mooi initiatief vanuit de ouderraad.  
Het Carnavalsfeest en de Koningsspelen dat net als andere activiteiten enigszins aangepast werd gevierd.  
En niet te vergeten het prachtige project ‘Groen Schoolplein’. In het najaar werden de plannen steeds 
concreter. Vanaf de voorjaarsvakantie is er hard gewerkt door Henk van Veen hoveniers en zijn team.  
En samen met hulp van ouders en teamleden is er een prachtig nog ‘Groener Schoolplein’ gerealiseerd.  
Zelfs de zogenaamde ‘verstandskiezen’ zien er met de nieuwe verflaag weer prachtig uit.  
Overigens, ook in het schoolgebouw is het Groen Schoolplein op prachtige wijze zichtbaar. Met dank aan de 
ouders van de werkgroep versieren.  
Op woensdag 9 juni, de Nationale Buitenspeeldag, was de officiële opening van het Groen Schoolplein.  
Wellicht heeft u het gelezen in de verschillende media. Wethouder Pieter van Zwanenburg heeft de 
openingshandeling verricht. Daarbij werd hij geholpen door Gezonde Schoolcoördinator Linda Huizing en 
hovenier Henk van Veen. Er werd een plaquette onthult. Daarnaast werden er zonnebloemzaden gezaaid. 
De leerlingen zagen en hoorden hoe dit moet. Alle gezinnen hebben nl. ook zonnebloemzaden gekregen. En 
na de zomervakantie hopen we veel prachtige foto ‘s van zonnebloemen te zien. Zie ook de informatie in de 
bijlage.  

Zomerlezen met Boek ‘n Trip… 

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 

AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de 

zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan digitaal met Boek ’n Trip, 

www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl 

kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app 

download je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog géén lid 

bent van de bieb. De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? 

Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.  

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.  
 

Zaterdag 10 juli Groep 1/2b 

 De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor nieuw (buiten)speelmateriaal en komt dus geheel ten goede aan de 
leerlingen. Dank voor ieders bijdrage!  

http://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip


 

 

Avond4daagse – Home Edition 

De Avond4daagse gaat door! 

Na het succes van vorig jaar presenteren wij ook in 2021: Avond4daagse - 

Home Edition! Ook als de oude vertrouwde Avond4daagse niet door kan 

gaan, ben je met Avond4daagse - Home Edition verzekerd van veel wandelplezier. Je 

vertrekt lekker vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van e Routes. 

En *nieuw dit jaar* met die app verrassen we je tijdens de wandeling met leuke berichten! 

Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt 

jouw serie toch ook compleet hebben? Kijk voor alle informatie op www.avond4daagse.nl 

Dan nog even dit… 
Medicijngebruik… 
Op onze school krijgen leerkrachten af en toe de vraag van ouders/verzorgers of zij geneesmiddelen willen 
toedienen aan hun kind. Sinds de invoering van de wet BIG (de Wet op de Beroepen in de individuele 
Gezondheidszorg) kunnen leerkrachten, die medicijnen toedienen aan kinderen, zonder schriftelijke 
toestemming van de ouders/verzorgers, persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen. 
Als uw kind medicijnen onder schooltijd toegediend moet krijgen, dient u hiervoor een 
toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.  
Overigens, een leerkracht heeft het recht om medicatie niet toe te dienen. Dan zal er, in overleg met de 
ouders, gezocht moeten worden naar andere oplossingen.  
Schoolgids… 
Aan het eind van het schooljaar zijn we weer bezig met de samenstelling van de schoolgids voor het komend 
schooljaar. Tot vorig schooljaar was u gewend, na plaatsing op de website, een schoolgids te ontvangen in 
de eerste week van het nieuwe schooljaar. Vanaf vorig schooljaar is er voor gekozen de nieuwe schoolgids 
alleen nog te plaatsen op www.heeckeren.nl. Naast kostenbesparing komt dit ten goede aan het milieu!   

Belangrijke data…  
Dinsdag 6 juli: Afscheidsmusical groep 8 
Woensdag 7 juli: Afscheid juf Connie, playbackshow en uitzwaaimoment groep 8 leerlingen. 
Vrijdag 9 juli: Laatste schooldag, alle leerlingen hebben om 12.00 u. vrij.  
Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus: Zomervakantie 

Tot slot… 
Wij bedanken alle ouders voor de ouderhulp die wij dit schooljaar weer hebben 
mogen ontvangen! Zoals het helpen bij de Groen Schoolplein inrichting en de oud 
papierinzameling. Maar ook uw hulp tijdens het thuisonderwijs!    
       
                                 

Nu zijn we, naast het afronden en opruimen, met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar bezig. Gelukkig 
hebben de groep 8 leerlingen toch nog met elkaar kampdagen mee kunnen maken. Het waren heel gezellige 
dagen ook al was het niet met overnachting. En nu zijn ze druk aan het oefenen voor de  afscheidsmusical. 
We realiseren ons dat dit voor één leerling niet geldt. In gedachten zijn we bij hem en zijn familie.  
Hierbij wensen we de schoolverlaters alvast heel veel succes in het voortgezet onderwijs. Tot spoedig ziens! 
 
We wensen eenieder een heel fijne vakantie met veel mooi weer.  
 
We verwachten de kinderen, hopelijk goed uitgerust en in een goede gezondheid, op 
maandag 23 augustus. Binnenkort verschijnt de nieuwe schoolgids op de site van 
Heeckeren. Let u dan vooral op de lange termijn kalender. 

http://www.avond4daagse.nl/
http://www.heeckeren.nl/
http://www.heeckeren.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVgMSaiuHNAhUkDsAKHcjEBUcQjRwIBw&url=http://www.topfit-fysiotherapie.nl/gewijzigde-openingstijden-topfit-fitness-tijdens-de-zomervakantie/&psig=AFQjCNEl_btUaRbC0pOLZxzTMA2M8LMDMA&ust=1467971046547612


Op 7 juli organiseert het sportteam de SummerGames! Tijdens het 
evenement word je duizelig in de Dizzy Spin en sprint je daarna door de 
stormbaan, ook wordt je sprongkracht getest op de Sweeper, kun je afkoelen 
in de 18 meter lange buikschuifbaan en zijn er Bubbelballen om lekker tegen 
elkaar aan te knallen! Zorg dat je er bij bent! Vertel het tegen je 
vriendjes/vriendinnetjes en klasgenoten! 

Let op! Tijden per leeftijd! 
15:30 - 16:30 uur (4 t/m 12 jaar) 

                         17:00 - 18:00 uur (13 t/m 18 jaar) 
       Locatie: Pluvierstraat 1-3 (S.V. Hector) 
      Aanmelden is niet nodig. 

     Deelname is gratis! Tot 7 juli!  
 
 
 

De gemeente Hof van Twente viert twintig jarig bestaan 
 

Op vrijdag 10 september vieren we twintig jaar gemeente Hof van Twente.  
Hierbij wordt ook de hulp gevraagd van alle kinderen waaronder onze 
leerlingen. Deze week wordt een kleurplaat meegegeven waarbij gevraagd 
wordt om de afbeelding van een leeg bord zo feestelijk mogelijk te versieren. 
Het feestelijke ontwerp kan ingeleverd worden t/m 31 augustus.  
Dit kan bij één van de VVV locaties of het gemeentehuis.  
En wie weet wordt het genieten van een heerlijk stuk taart op eigen ontworpen bordje!  

 
  
                                         
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


