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Schoolfotografie… 
Aanstaande maandag 13 september en dinsdag 14 september wordt door Jennita 
Stegeman van Karakterfotografie zowel groep- , broertjes/zusjes- als individueel foto ’s 
gemaakt. De indeling is als volgt: 
Maandag 13 september de groepen 1/2 t/m 5. 
Dinsdag 14 september de groepen 6 t/m 8. 
Op dinsdagmiddag is na  14.30 u. de mogelijkheid om foto ’s te maken met jongere en/of oudere 
broers/zussen.  

Stagiaires… 
Anke Beverdam, tweedejaars PABO-student:  
elke dinsdag en incidenteel op vrijdag in groep 1/2a van juf Diana en juf Rienke.   
Jasper Veltkamp , tweedejaars PABO-student: 
Elke vrijdag en incidenteel op woensdag in groep 8 van juf Linda B. en juf Marian.                                                  
We wensen beiden een fijne en leerzame tijd toe! 

Teamscholing… 
Studiemiddagen… 
Enkele studiemiddagen zijn gepland waarbij de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij hebben.  
De teamleden van de onderbouw volgen scholing rondom spelen leren. Een drietal staat vermeld in de 
schoolgids op onze website, de andere studiemiddagen (drie voor groep 1 t/m 4 en twee voor groep 5 t/m8) 
worden nog gepland en worden vermeld middels deze nieuwsbrief 
( https://heeckeren.nl/wp-content/uploads/2021/08/Heeckeren_schoolgids_2021-22_website2.pdf ) 
BHV herhalingscursus… 
In november volgt een deel van het team de jaarlijkse BHV herhalingscursus. 
En verder… 
Naast bovengenoemde onderwerpen volgen teamleden individueel en/of 
gezamenlijk bijeenkomsten rondom onderwerpen zoals rekenen en autisme. 

Kinderpostzegelactie 2021… 
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2021 van 29 september t/m 6 
oktober zetten basisscholieren, waaronder onze groep 7 leerlingen, 
zich in voor kwetsbare kinderen.  
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 

1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer 
kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen 
gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De 
langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer 
zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer 
veerkracht te ontwikkelen.  

Verkeersveiligheid nogmaals onder de aandacht…  
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 
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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!      
 
Oproep werkgroep verkeersouders… 

De werkgroep verkeersouders is betrokken bij de verkeersveiligheid voor de leerlingen in het algemeen. 
Denk hierbij aan de jaarlijkse fietscontrole en het verkeersexamen bij groep 7. Maar er wordt ook samen 
met VVN, wijkagent en boa meegedacht om de veiligheid rondom de school te waarborgen.  
De werkgroep is op zoek naar nieuwe verkeersouders. Misschien iets voor u? Voor nader informatie en/of 
belangstelling kunt u zich wenden tot de directie.                                                                                    
Oud papieractie… 
Vanaf september staat er elke tweede zaterdag van de maand 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. Met de opbrengst kunnen voor school materialen worden aangeschaft en komt dus geheel ten 
goede aan onze leerlingen! Dank hiervoor! Voor dit schooljaar zijn het de data: 

Zaterdag 11 september Groep 8   

Zaterdag 09 oktober Groep 7/8 Zaterdag 12 maart Groep 3 

Zaterdag 13 november Groep 7 Zaterdag 10 april Groep 1/2b 

Zaterdag 11 december Groep 6 Zaterdag   8 mei Groep 1/2a 

Zaterdag 08 januari  Groep 5 Zaterdag 12 juni Groep 8 

Zaterdag 12 februari Groep 4 Zaterdag 10 juli Groep 7/8 
 

Dan nog even dit… 
Zonnebloemactie t/m vrijdag 24 september… 
Is het gelukt om de (hoogste) zonnebloem te kweken? Een aantal foto ’s met prachtige 
afbeeldingen hebben wij al ontvangen! Maak een foto van jezelf bij de zonnebloem. Zet op 
de achterkant van de foto hoe hoog de zonnebloem is.  En neem de foto mee naar school. 
Dit kan nog t/m vrijdag 24 september. In de week daarna zal bekend worden gemaakt wie 
de hoogste zonnebloem heeft gekweekt. We zijn benieuwd… 

Oproep werkgroep luizencontrole… 
Afgelopen week ontving u in de groepsapp de oproep vanuit de werkgroep 
luizencontrole. De luizencontrole is in principe iedere woensdag na een vakantie. Heel fijn 
dat er al een aantal ouders zich hebben aangemeld. Voor nader informatie of aanmelding 
kunt u zich wenden tot groepsleerkracht of directie. Hopelijk kan er na de herfstvakantie 

weer een controle plaatsvinden. Aan u dan ook vriendelijk doch dringend verzoek om tot die tijd 

regelmatig uw kind(eren) te controleren op hoofdluis. Alvast dank voor uw medewerking! 
Ophalen van kinderen einde schooltijd… 
Het valt op dat er ouders al vroeg op het schoolplein zijn om de kinderen op te halen.    
Aan u een vriendelijk doch dringend verzoek om niet eerder dan tien minuten einde schooltijd op het 
schoolplein te komen. Dit omdat anders kinderen worden afgeleid. Alvast dank voor ieders medewerking.  

Belangrijke data… 
donderdag 9 september: Inloopavond groepen 3 en 4  
maandag 13 september: Inloopavond groepen 1/2  
maandag, dinsdag 13 en 14 september: Schoolfotografie 
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woensdag 22 september: Kraanwaterdag. 
maandag 27 sept. t/m vrijdag 1 oktober: Week tegen het pesten. In deze week ook afsluiting Gouden 
Weken.  
woensdag 29 september: Start Kinderpostzegelactie, periode 29 september t/m 6 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 


