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Samen in Actie voor Oekraïne… 
Iedereen weet het, iedereen ziet het. De oorlog in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. 
Gelukkig ontstaan er allerlei mooie initiatieven. Ook wij dragen samen met KC 
Heeckeren een steentje bij. De actie is vanaf  14 maart begonnen en loopt tot 14 april. 
Leerlingen komen zelf in actie door bijv. statiegeldflessen te verzamelen en in te 
leveren. Of zelfgebakken cup cakes te verkopen. Velen waren al vanaf het begin van 
de actie . De geldthermometer gaf al gauw honderden euro ’s aan.  
‘Zingen voor Oekraïne’ 
Ondertussen werd er woensdag 16 maart deelgenomen aan de Landelijke actie 
‘Zingen voor Oekraïne’. Samen staand op het schoolplein werd het lied ‘Wij Staan Hier 
Sterk’ gezongen voor de kinderen van Oekraïne.  
Bak-, Spelletjes- en Boekenmarkt 
Vrijdag 25 maart was er een speciale Bak-, Spelletjes- en Boekenmarkt op het schoolplein die goed 
werd bezocht. Wat een enorm succes! Heel veel boeken, spelletjes en heerlijk zelfgebakken lekkernijen 
werden verkocht. Al met al staat de geldthermometer momenteel op ruim €2650,-. Dat is geweldig!  
De actie loopt nog tot en met 14 april.  
Het goede doel 
Een deel van het geld zal gedoneerd worden aan de Vereniging Hof van Twente-Kiev Pechersk. Het 
andere deel zal ingezet worden voor ondersteuning aan de vluchtelingenkinderen op onze eigen 
school. Zoals u wellicht heeft gelezen zijn er enkele Oekraïense kinderen vanaf eind maart bij ons op 
school.  Zo kunnen zij samen spelen en leren met onze leerlingen. Het communiceren is uiteraard best 
lastig. Maar met Google translate en de geweldige ondersteuning van Russisch en Oekraïens sprekende 
vrijwilligers hopen we het voor iedereen wat makkelijker te maken.  
Alvast hartelijk dank voor eenieders inzet!  
Wat fijn dat we allen samen iets kunnen betekenen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne!  

Groen schoolplein en speelterrein…  
Vorig schooljaar is het schoolplein onder leiding van Henk van Veen Hoveniers en 
met hulp van ouders en teamleden omgetoverd tot een prachtig Groen 
Schoolplein. En nu is Henk met zijn medewerkers bezig geweest om het 
speelterrein van het Kind Centrum Heeckeren als Groen speelterrein in te richten. 
Het ziet er prachtig uit!  

Nationale Buitenlesdag… 
Dinsdag 5 april is de Nationale Buitenlesdag. Frisse buitenlucht, beweging en 
een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van 
kinderen.  Denk aan Zweeds loopspel met geschiedenisopdrachten, 
Spellingsestafette of Ontdek de Natuur-les. Helaas kon het vandaag vanwege 
het slechte weer niet doorgaan en zal op een later moment worden opgepakt.  

Terugblik… 
Een pakketje met… 
De groepen 1/2 genoten van een muzikale komedie van twee bezorgde 
bezorgers dat door Theater Sonnevanck werd uitgevoerd.  
Tennisclinic… 
De groepen 3 t/m 8 kregen tennisles van juf Eline (tevens oud-leerling) in de 
tennishal van T.V. Mossendam. Iedereen deed enthousiast mee! 



Muziekcaroussel… 
De leerlingen van groep 5 hebben vier muzieklessen gevolgd waarbij kennis werd gemaakt met 
verschillende muziekinstrumenten. Zo oefenden leerlingen viool of gitaar spelen. Het instrumentencarrousel 
wordt deze week afgesloten met een mini-concert voor groep 4.  

Vakantierooster schooljaar 2022-2023…  
Hierbij het vakantierooster van volgend schooljaar.  
Schooljaar 2022-2023                  Eerste dag                                    Laatste dag  
Herfstvakantie                               17 oktober                                    21 oktober  
Kerstvakantie                                 26 december                                  6 januari  
Voorjaarsvakantie                         27 februari                                      3 maart  
Goede Vrijdag en Pasen                 7 april                                          10 april  
Meivakantie                                   24 april                                             5 mei  
Hemelvaart                                    18 mei                                            19 mei  
Pinksteren                                      29 mei                              
Zomervakantie                              22 juli                                               1 september 

De Goede Week… 
Deze week wordt er op Witte Donderdag aandacht besteed aan het Passieverhaal traditiegetrouw met 
matzes en ranja. Daarnaast Paasactiviteiten zoals eieren zoeken en Paaswerkjes knutselen. 
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 09 april Groep 1/2b Zaterdag 11 juni Groep 8 

Zaterdag 14 mei Groep 1/2a Zaterdag 09 juli Groep 7/8 
 

Dan nog even dit… 
Activiteiten vanuit Stichting Kindvriendelijk Goor… 
Zondag 10 april is er na twee jaren weer de traditionele Palmpaasoptocht.  
Woensdag 27 april op Koningsdag is ’s middags in het centrum de zogenaamde Obstacle Run.   
Zie voor meer informatie bijgevoegde Kinderkrant.   
Vooraankondiging W4daagse… 
Na twee jaren kan De Wandelvierdaagse weer plaatsvinden. Deze is van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni. 
Na de meivakantie is er op het schoolplein de gelegenheid om in te schrijven.  

Belangrijke data… 
donderdag 7 april: Fietsexamen groep 7 
vrijdag 15 april t/m maandag 18 april: Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen 
dinsdag 19 t/m donderdag 21 april: Cito Eindtoets groep 8  
vrijdag 22 april: Koningsspelen 
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei: Meivakantie  
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