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Wijziging gymtijd op de woensdag… 
Zoals bekend zijn op de woensdag de gymlessen voor de groepen 3 t/m 6. Het zijn de zogenaamde 
toestellessen die door de vakleerkracht worden gegeven. Vaak staat er dan veel gymmaterialen klaar die 
aan het eind van de ochtend opgeruimd moeten worden. Samen met de leerlingen van de bovenbouw is het 
snel opgeruimd. Na de herfstvakantie heeft dan ook groep 6 als laatste de gymles en groep 3 als eerste.  
De leerlingen van groep 3 worden om 8.25 u. bij de sporthal verwacht. Groep 3 leerlingen bij de BSO of 
die mee naar school zijn met jongere broertjes en/of zusjes lopen om 8.15 u. met juf Wilma mee naar de 
sporthal.  

Schoolfotografie… 
Onlangs is de schoolfotografe geweest en inmiddels zijn de schoolfoto ’s klaar! Uw 
kind(eren) is een inlogkaart meegegeven zodat de foto ’s online zijn te bestellen. Zie ook de 
inlogkaart voor meer informatie.  
 

Kinderboekenweek/Projectweek… 
Ook dit jaar besteedt basisschool Heeckeren uiteraard weer ruimschoots aandacht 
aan de Kinderboekenweek. Op maandag 4 oktober werd met alle groepen én de 
peutergroep de Kinderboekenweek geopend. Er was een zogenaamde beroepen 
uitvindmachine die helaas niet helemaal goed werkte. Zo kwam er een bakker met 
goochelaarspullen. En de clown droeg een politiepet. Gelukkig hielpen er leerlingen 
zodat ieder zijn of haar eigen beroep kon uitoefenen. Elke groep ontving een mooi 
boek passend bij het thema. Deze week worden er prachtige werkstukken gemaakt. 
Verschillende ouders vertellen over eigen werk. De bovenbouwgroepen volgden 
vorige week een workshop en maakten een prachtig boek ’Wat ik later worden wil’.  

Het thema wordt vrijdag 15 oktober afgesloten met een vossenjacht waarbij ouders verschillende beroepen 
zullen uitbeelden. Ook de peutergroep neemt hieraan deel.  
 
Landelijke voorleesactie:  
Elk jaar wordt er op de Dag van de Duurzaamheid tijdens de Kinderboekenweek voorgelezen 
op de basisscholen in Hof van Twente. Dit jaar kwam wethouder Pieter van Zwanenburg bij 
de kleutergroepen en las voor uit het boek ‘Lekker donker’. Het boek gaat over 
lichtvervuiling. Het is nl. veel te licht ’s nachts. Terwijl we het donker nodig hebben om 
allemaal goed uit te kunnen rusten. En om de sterren te kunnen zien!  

Ouderraad… 
Algemene jaarvergadering O.R. en M.R… 
Op woensdagavond 13 oktober staat de jaarvergadering van de O.R. en M.R. gepland.  
Wegens onvoldoende aanmeldingen voor deze avond is besloten deze niet door te laten gaan. 
Binnenkort zullen de jaarverslagen van de OR en MR op de site verschijnen. Het financiële verslag van de 
O.R. ligt ter inzage bij de directie.  
Ouderbijdrage… 
Middels de ouderbijdrage worden allerlei activiteiten bekostigd. In de bijlage treft u de brief betreffende de 
ouderbijdrage voor dit schooljaar. 

 



Gezonde school… 
De Week van de Pauzehap… 
Afgelopen jaar namen wij wederom deel aan de EU-fruitschool. Een mooi initiatief 
met als doel dat alle leerlingen in aanraking komen met bekend en minder bekend 
fruit en/of groente. Helaas viel niet alles in de smaak waardoor er veel m.n. 
groente overbleef. Gelukkig kon het overgebleven voedsel naar de voedselbank 
worden gebracht. Ondanks het mooie initiatief is dan ook besloten hieraan dit jaar niet deel te nemen. Wel 
houden we in de week na de herfstvakantie (25-29 oktober) de Week van de Pauzehap. Deze week 
ontvangen de leerlingen elke dag fruit. Met dank aan Wiemerink (de echte groenteman). Uw kind(eren) 
hoeft deze week geen ochtendpauzehap mee te nemen.   

Het scheiden van afval… 
Naast het oud papier wordt op school sinds enkele jaren ook het gft en 
plastic afval gescheiden. Naast bewustwording komt het ten goede aan 
het milieu. Om de hoeveelheid plastic afval te beperken worden lege 
pakjes, plastic verpakkingsmateriaal e.d. meegegeven naar huis.  

Terugblik… 
Hoffelijkheidsprijs… 
Onlangs was de bekendmaking en de uitreiking van de Hoffelijkheidsprijs. Basisschool 
Heeckeren was, samen met twee anderen, met het  prachtige Groen Schoolplein genomineerd 
in de categorie wonen.  Tot onze verrassing hebben we de Hoffelijkheidsprijs gewonnen. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee. Het schoolplein is zowaar een ontmoetingsplek geworden.  
Afsluiting Gouden Weken… 
Op donderdag 30 september was er voor de groepen 3 t/m 8 een spelcircuit uitgezet op het schoolplein. De 
kleutergroepen hadden binnen verschillende spelletjes, De spelen waren vooral gericht op samenwerking.  
Oftewel echte Kanjerspelen! 
Schaduwdoek boven de zandbak… 
In december 2020 is vanuit Samenloop voor Hoop door het 
Koningin Wilhelminafonds geld beschikbaar gesteld om alle 
basisscholen in de gemeente Hof van Twente een schaduwdoek te 
schenken dat bescherming biedt tegen de zon. Inmiddels zijn de 
palen voor het schaduwdoek bij de zandbak geplaatst. Het doek zal 
in het voorjaar weer worden opgehangen. 
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. 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 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 

Zaterdag 12 maart Groep 3   
 

Dan nog even dit… 
Luizencontrole… 
Heel fijn dat er een aantal ouders de werkgroep luizencontrole komen versterken. De eerstvolgende 
controle is woensdag 27 oktober, de eerste woensdag na de herfstvakantie.  
Oproep werkgroep versieren… 
De werkgroep versieren zorgt telkens voor een geweldige aankleding binnen de school passend bij het 
thema. Naar aanleiding van de opening van het Groen Schoolplein zag het er, net als buiten, ook in de 
school fantastisch uit. Met natuurlijke materialen realiseerde de werkgroep mini-wilgentenen hutten, 



schommels en een boomhut. Zelfs de zogenaamde rode verstandskiezen ontbraken niet. Nu is de versiering 
weer aangepast aan het thema van de Kinderboekenweek. De werkgroep versieren is naarstig op zoek naar 
opvolging vanuit de onderbouw. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen of wilt u nog meer informatie? Laat 
het weten aan de groepsouder en/of directie.   

Belangrijke data… 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober: Herfstvakantie  
Dinsdag 26 oktober: Studiemiddag; de leerlingen van de groepen 1/2 t/m 4 hebben vanaf 12.00 u. vrij.   
Woensdag 27 oktober: Luizencontrole 
Dinsdag 9 en donderdag 11 november: Oudergesprekken  

 

Sport en Spel dag 20 oktober 
Op woensdag 20 oktober organiseert het sportteam van Wijkvoorziening 't Doesgoor een Sport 
en Spel dag! 
In de Sporthal 'De Mossendam' blazen we verschillende luchtkussens op denk aan een 
Stormbaan, Base Jump, Bouncing Balls, Voetbalboarding etc. etc. etc.! 
Kijk goed naar de (leef)tijden waar jij je moet aanmelden! 
Leeftijd: 4 tot 12 jaar (Basisschoolleerlingen) 
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur. 
Locatie: De Mossendam 2, 7471 SJ, Goor (Sporthal de Mossendam) 
Kosten: N.V.T. 
Aanmelden: www.hofactief.nl  
Kom aan in sportkleding/binnen schoenen. 
Iedereen vanaf 13 jaar moet een geldige coronatoegangsbewijs hebben. De QR-code in de app 
krijg je als je gevaccineerd bent, net hersteld bent van corona of een negatieve test van minder 
dan 24 uur oud hebt. Geldt alleen voor in de kantine. 
 

Cinekid Hoftour, Sterrin en meer 

Al een aantal jaren draait de Cinekid Hoftour 

tijdens de herfstvakantie de allernieuwste films. 

Dat is dit jaar niet anders: voor 4+ is er de 

animatiereeks Anansi de Spin, voor 6+ de beste 

korte films van dit jaar verzameld in Cinekid 

Shorts en voor de rest Mijn leven is een circus, 

over de 12-jarige clownsdochter Laura. Zie 

www.reggehof.nl, www.theaterdelden.nl of 

www.hetbeaufort.nl voor wat er wanneer in jouw 

theater draait. Op die sites ook meer over wat 

Cinekid Hoftour verder biedt, dit jaar in Delden. 

Op maandag 18 oktober wordt daar in 

samenwerking met de Hofbibliotheek een 

filmprojectdag georganiseerd waarbij je met 

professionals een echte film maakt; acteren, 

regisseren, filmen, het mag allemaal. Op 

donderdag 21 oktober krijg je de kans om onder 

leiding van een ware kunstenaar aan de slag te 

gaan met graffiti. Check de site en geef je snel op, 

want vol is vol.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hofactief.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR38vLQ_ppeaDaU5a8lhkHkiBExGWJCisXdDT1J5EoKWLyJtP04wpz9mhNo&h=AT2j2r_rBSoDFpJACuqesvB285KSzpwMM83aDV1FXri6KrydrYAuzulVW_zpP5BDNIL6QlSZiBffsNIbcoOaPIrZm-3yROkCx3vU0L4kbVqodNf4AFw1o1cOpqeScMkgfekg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gJHvByvEmIiUuaLDWizG0-naoKmw1nFJEvhSnn9luPtu_kmLrZjugkx0YTm_-y0tBAPUsJUX7FcPUR5-WKFmRV03d7Fcf7STYz_R4uPsW3g-qT_T0GBdsZDrdqxMa1SWreezlKBs6GK_GMn95agn8i3HZCrTKe8mPPs2r_iDhc8YyUprWKU9Wq7vI_6de-3wdn1e5
http://www.reggehof.nl/
http://www.theaterdelden.nl/
http://www.hetbeaufort.nl/

