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Informatie m.b.t. het Coronavirus… 
Onlangs zijn er versoepelingen aangekondigd. Zo is het geen dringend advies meer om 
mondkapjes te dragen. En mogen ouders en verzorgers weer in de school komen. Dat is fijn! 
Nu heeft de werkgroep versieren op verschillende plekken in de school de komende lente al 
zichtbaar gemaakt. Een enkele ouder loopt weer met de jarige mee naar binnen.  
En woensdag zal de luizencontrole weer plaatsvinden. 
Naar binnen gaan bij de onderbouw 
De ouders van de jonge kinderen waren gewend om voor schooltijd mee naar binnen te gaan. 
Doordat dit tijdens de Coronaperiode niet meer mogelijk was is de ervaring dat de start van de dag veel 
rustiger verloopt. Dit willen we graag zo behouden. Wel krijgen de ouders van nieuwe leerlingen de 
gelegenheid om de eerste dagen mee naar binnen te gaan. En overige ouders en verzorgers zijn van tijd 
tot tijd, bijvoorbeeld bij afronding van een thema, ook welkom. Uiteraard blijven we het behouden van 
contactmomenten belangrijk vinden. Zo is er aan het einde van de schooldag bij het naar buiten gaan 
gelegenheid tot gesprek. De ouders van de desbetreffende groepen zijn inmiddels op de hoogte 
gebracht.  
Oudergesprekken groepen 3 t/m 7 
Deze week zijn de oudergesprekken voor de groepen 3 t/m 7. De gesprekken kunnen weer fysiek 
plaatsvinden. Maar voor diegenen die zich er niet prettig bij voelen is een online gesprek ook mogelijk.    

Stagiaires… 
Het is gebruikelijk dat halverwege het schooljaar stagiaires wisselen van groep. Hieronder staat de 
indeling voor de tweede helft van het schooljaar. 
Jasper Veltkamp, tweedejaars PABO-student, die stage liep in groep 8 heeft bij een andere stichting als 
onderwijsassistent een vaste aanstelling gekregen. Hij zal de stage bij deze stichting verder vervolgen. 
We wensen Jasper alle succes.  
Anke Beverdam, tweedejaars PABO-student: Elke vrijdag en incidenteel op woensdag in groep 6 van juf 
Marije en juf Inge.                                                 
We wensen haar ook deze periode een leerzame en fijne stage toe! 
Arbeid oriënterende stage… 
In de week van 21 t/m 25 maart volgen drie leerlingen (waaronder twee oud-leerlingen) van V.O.  
De Waerdenborch een arbeid oriënterende stage bij ons op school. 
Rinske de Wilde in groep 1/2a van juf Diana en juf Rienke. 
Isa Ensink in groep 1/2b van juf Lisette en juf Ellis.  
Lisa Arkes in groep 8 van juf Linda en juf Marian.  
We wensen hen een leerzame en plezierige week.  

Project Brandweer Op School… 
Donderdag 10 maart wordt door de Brandweer Twente het project 
Brandweer Op School verzorgd. In alle groepen wordt voorlichting gegeven. 
Het doel van deze voorlichting is om de leerlingen kennis te laten maken 
met de werkzaamheden van de brandweer. Tevens wordt een stukje kennis 
meegegeven over brandveiligheid.      

Terugblik… 
Nationale voorleeswedstrijd… 
Voorleeskampioene van Heeckeren, Liz Wiegers uit groep 7, heeft meegedaan aan de volgende ronde 
binnen de Hof van Twente. Ondanks dat zij niet in de prijzen viel heeft Liz het heel goed gedaan!  



Carnavalsfeest… 
In verband met de Coronamaaregelen was er vrijdag 18 februari voor alle 
groepen een aangepast Carnavalsfeest. In de eigen groep genoten alle 
leerlingen, feestelijk verkleed, van de creatieve - en spelactiviteiten. Met 
natuurlijk in de ochtendpauze naast ranja een heerlijke traktatie. Ondanks 
de aanpassingen hadden de leerlingen veel plezier!     
 

Hofpower  
Hofpower is het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid en 
techniek. Zo zijn er lessen ontwikkelt over water. Met name over 
waterbeheersing en vooral douchen: niet alleen korter, maar ook 
minder heet. Dat scheelt energie! Leerlingen bedachten slogans voor op 
de shampoofles. Tess Relker (groep 8) heeft met haar slogan ‘Douche 
niet te lang. Ik weet zeker dat jij het in vijf minuten wel kan.’ de eerste 
prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd!  

Oproep vrijwilliger techniekles… 
Al een aantal jaren is er, dankzij de inzet van vrijwilligers, op de dinsdagmiddag technieklessen voor 
leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Na de afgelopen Coronaperiode kunnen met de huidige  
versoepelingen de lessen gelukkig weer plaatsvinden. Nu zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Misschien iets voor u of weet u iemand in uw familie of kennissenkring? Voor nader informatie en/of 
aanmelding kunt u zich wenden tot de directie.     
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 12 maart Groep 3 Zaterdag 11 juni Groep 8 

Zaterdag 09 april Groep 1/2b Zaterdag 09 juli Groep 7/8 

Zaterdag 14 mei Groep 1/2a   
 

Dan nog even dit… 
Gevonden voorwerpen… 
Er zijn een aantal gevonden voorwerpen waaronder handschoenen, vesten en jassen. 
Helaas  niet voorzien van naam. Deze week liggen de gevonden voorwerpen op de 
podiumtrap. Mocht uw kind(eren) iets kwijt zijn…neem gerust een kijkje en wie weet 
ligt het erbij. Aan het einde van de week wordt alles opgeruimd.  

Open zwemweken… 
Vanaf deze week organiseert ZPC de Hof de open zwemweken bij Zwembad De Vijf Heuvels. Er zijn 
verschillende zwemsporten te beoefenen en ook voor ieder op eigen niveau met leeftijdsgenootjes.  
Zie voor meer informatie de bijlage.  

Belangrijke data… 
in de week van 7 maart: Oudergesprekken groepen 3 t/m 7 
woensdag 9 maart: Luizencontrole  
donderdag 10 maart: Project Brandweer Op School 

  
 
 

 
 
 


