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Informatie m.b.t. het Coronavirus… 
Dinsdagavond werden er tijdens de persconferentie verscherpte maatregelen afgekondigd. Ondertussen 
zijn er op Heeckeren ook ontwikkelingen t.a.v. het Coronavirus. Zoals u in de mail heeft kunnen lezen is 
groep 3 momenteel in quarantaine en is er een collega positief getest. Mogelijk volgen er nog meerdere 
berichtgevingen rondom positieve testuitslagen. We willen u vragen alert te zijn op klachten bij kinderen, 
en kinderen met klachten thuis te houden. Laten we allen de richtlijnen zorgvuldig in acht blijven nemen, 
zowel leerlingen, leerkrachten als ouders/verzorgers. Dank alvast voor ieders medewerking.  
De komende week staan de oudergesprekken gepland. Zoals aangegeven zullen deze vanwege de huidige 
Coronaperikelen online plaatsvinden.  

Oproep vanuit de ouderraad… 
De ouderraad die de school ondersteunt bij allerlei activiteiten is op zoek naar een nieuwe groepsouder 
voor groep 1. Gaat uw kind (binnenkort) naar groep 1 en bent u geïnteresseerd dan is dit misschien iets 
voor u! Voor nader informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot de ouderraad of directie.   

Mediawijsheid… 
In de week van de Mediawijsheid (8-12 november) volgen de groepen 7, 7/8 en 8 ‘MediaMasters’. Een 
game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Hiermee bouwen leerlingen basiskennis op over 
mediawijsheid.   

Terugblik… 
Zonnebloemactie… 
Er zijn prachtige foto ’s binnengekomen waar de leerling trots naast de hoog gegroeide zonnebloem staat. 
Zonnebloemen van meer dan één meter tot zelfs hoger dan drie meter! Maar liefst zes exemplaren waren 
hoger dan twee meter! De foto ‘s met de allerhoogste zonnebloemen die zijn ingeleverd kwamen van Lara 
Wierzba uit  groep 4 en Boaz Weernink uit groep 5. Van harte gefeliciteerd! Alle foto ’s kunnen nog even 
worden bewonderd. Deze hangen vanaf komende week in de hal bij de podiumtrap.     

 
Kinderboekenweek… 
De Kinderboekenweek met het thema ‘Worden 
wat je wil’ werd afgesloten met een vossenjacht. 
Maar liefst negen ouders oftewel ‘vossen’ 
beeldden een beroep uit. Naast alle groepen van 
school nam hieraan zelfs de peutergroep mee! 
Ondanks het regenachtige weer was het een  
groot succes. Met dank aan de deelnemende 
ouders!  

Nationale voorleeswedstrijd… 
Vrijdag 15 oktober was de finale-voorronde voor de Nationale voorleeswedstrijd 
voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Zowel Xanthe Slag (groep 8) als Liz 
Wiegers (groep 7) lazen prachtig voor. Uiteindelijk heeft Liz gewonnen en mag zich 
Voorleeskampioen van BS Heeckeren noemen. Van harte gefeliciteerd!  
Week van de Fruithap… 
Zoals eerder aangegeven neemt de school dit jaar niet deel aan het 
schoolfruitprogramma. Wel was er In de week na de herfstvakantie de Week van de Pauzehap. In die week 
ontvingen de leerlingen elke dag fruit. Zo genoten zij van heerlijke mandarijnen en druiven. Maar ook van 
komkommer en snoeptomaatjes. Met dank aan Wiemerink, de échte groenteman.  



Fietscontrole… 
Woensdag 10 november is de jaarlijkse fietscontrole voor de leerlingen van de groepen 4 
t/m 8. Hierbij worden de onderdelen zoals stuur, rem, banden, trappers, verlichting en 
reflectoren gecontroleerd.  

Bericht van het pastoresteam… 
Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2022 

In januari 2022 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start 
voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. In mei en juni 2022 kunnen 
zij hun Eerste Heilige Communie doen.  
Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek, 
waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind 
aan de slag kunt. 
De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een 
pastor. Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost € 
35,-. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave 
van uw kind. Wij vinden, dat financiële omstandigheden geen beletsel mogen zijn.  

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het Secretariaat van het Pastoraal Team,  
mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school 
waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld 
terug kunt sturen.    
Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar voor 01 december 2021 op te geven. 
U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari. 
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… 
Voor de techniekles zijn wij op zoek naar knikkers (gangbaar formaat). Misschien dat u thuis nog knikkers 
heeft liggen en niet gebruikt. We houden ons aanbevolen! Namens de leerlingen die een knikkerbaan 
maken alvast hartelijk dank!  

Belangrijke data… 
Dinsdag 9 en donderdag 11 november: Oudergesprekken  
Woensdag 10 november: Fietscontrole voor de groepen 4 t/m 8 
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De waanzinnig boomhut in De Reggehof 
 
Speciaal voor de fans van de boekenreeks! Na het grote succes van De 
Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen, die zowel de ZAPP Theaterprijs 
als een Zilveren Krekel won, komt Meneer Monster terug met een nog 
stommer theaterstuk! Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog. 
Met zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen. Een wortelkanon met 
raketaandrijving, een Vermom-o-matic 5000, een Opleidingsinstituut voor 

Ninja-slakken, een vliegende gebakken-ei-auto en een hypermodern detectivebureau met 
hypermoderne detective-apparatuur. Ook nu is het publiek weer razend enthousiast het 
waanzinnige avontuur met een hongerige rups, een vijandig groentekoninkrijk, een 100 jaar 
durende Ninja-slakken-reis en ontmoeten ze hun grootste vijanden: Groentes. Dit alles is in De 
Reggehof te bewonderen op zaterdag 13 november vanaf 15:00 uur.  
 
De club van Sinterklaas, Het verloren Pietje  
 

Sinterklaas zal op 13 november aanmeren in Nederland. 
Zijn komst blijft ook door RH Cinema niet onopgemerkt, 
want al vanaf 10 november draait de nieuwste Club van 
Sinterklaas in De Reggehof. ‘Het verloren Pietje’, zo luidt 
de ondertitel en dat is precies waar het allemaal om draait 
in de film: om het jonge Pietje Fernando dat onbedoeld 
het Sinterklaasfeest in gevaar brengt. Het muzikale 
avontuur is een feestje voor kinderen en ouders van alle 
leeftijden. Tot het vertrek van de Sint op woensdagen 
(15:00) en zondagen (13:30) in De Reggehof te zien. 
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