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We zijn weer begonnen 

We zijn blij dat alle peuters en leerlingen weer terug zijn van vakantie. Zonder kinderen in 
ons mooie schoolgebouw is het leeg en saai. 
We hebben al veel mooie en leuke vakantie avonturen gehoord. We hopen alle ouders en 
verzorgers te zien op woensdag 7 september tijdens de informatieavond. 
 
Team IKC De Hunenborg 

 

Schoolvakanties & vrije dagen 

 

Schoolvakanties 2022-2023 

Herfstvakantie:  17 oktober  t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie:  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie:  27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasweekend:  7 april t/m 10 april 2023 

Meivakantie:   24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartweekend: 18 mei en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag:  29 mei 2023 

Zomervakantie:  24 juli 2023 t/m 1 september 2023 
 

Overige vrije dagen 
● vrijdag 30 september 2022: studiedag, alle peuters en leerlingen vrij 

● vrijdag 14 oktober 2022: studiedag, alle leerlingen vrij 
● woensdag 30 november: studiedag, alle leerlingen en peuters vrij 
● vrijdag 23 december: studiedag, alle leerlingen en peuters vrij 
● woensdag 8 februari: studiedag, alle leerlingen vrij 
● maandag 6 maart: studiedag, alle leerlingen vrij 
● woensdag 28 juni: studiedag, alle leerlingen vrij 
● donderdag 20 juli: groep 8 school van 10.30 - 12.00 uur 
● vrijdag 21 juli: verhuisdag, alle leerlingen vrij 

 

 

 Nieuwe collega’s 
Coronamaatregelen vervallen 
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Eten & drinken 

Ook dit jaar bieden we weer fruit aan vanaf dinsdag 6 september as. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag hoeven de leerlingen van groep 1 t/m 8 geen eigen fruit mee te nemen. Zie 
bijlage. 
Op maandag en vrijdag moeten de leerlingen wel een eigen tussendoortje meenemen. Dit 
moet een gezonden ‘snack’ zijn. Dus fruit, snoepgroente, een fruitreep etc. (dus geen 
koeken, snoep ed.). 
Ook de lunch hebben we graag gezond. Dus een boterham, wrap ed. 
We stimuleren het gebruik van drinkbekers, dit is beter voor het milieu en zorgt voor minder 
afval. Als kinderen pakjes drinken meenemen, nemen ze de lege pakjes weer mee naar huis. 
We vragen ook om een theedoek mee te geven, de kinderen gebruiken deze als tafelkleedje 
om zo altijd van een schoon oppervlak te eten.  
 

Rooster gym schooljaar 2022-2023 

Vanaf dit schooljaar hebben de groepen 5 t/m 8 een nieuwe gymzaal deze staat aan de 

Deurningerstraat ipv. aan Havezathelaan.  Groep 3 en 4 blijven gymen in  Sporthal Weusthag. 

Sporthal Deurningerstraat / Sporthal Weusthag 

gymlessen worden gegeven door Annemiek Beune (Hengelo Sport) 

Dag Tijd Groep 

Maandag 11.45 - 12.45 groep 4 

Maandag 12.45 - 13.45 groep 3 

Dinsdag 09.30 - 10.30 Groep 5 

Dinsdag 10.30 - 11.30 Groep 6 

Dinsdag 12.15 - 13.15  Groep 7 

Dinsdag 13.15 - 14.15 
 

Groep 8 

 

Schoolfotograaf 8 september 

Op donderdag 8 september komt de schoolfotograaf op school voor de leerlingen van de groepen 1 

t/m 8 , de groepen Aap en Tijger. Tip voor de ouders: als de kinderen kleurrijke kleding dragen, 

komen de foto’s beter tot hun recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. Er zal ook een foto 

worden gemaakt van de broertje(s)/zusje(s) die op school zitten. 
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De Vreedzame School, Gouden Weken 

De Vreedzame school 
Komende weken gaan we werken aan blok 1 ‘We horen bij elkaar’. In dit blok staat het 
samen werken aan een positief groepsklimaat centraal. Naast de algemene schoolregels 
maken de leerkracht en de kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en 
over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Deze afspraken hangen in elke klas op 
een ‘Zo doen wij het’ poster. 
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat 
hij/zij erbij hoort en zich verantwoordelijk voelt dat iedereen erbij hoort. 
Kinderen leren om elkaar beter te leren kennen en elkaar waarderen. Ze leren over 
opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je iets aardigs of positiefs over de ander 
zegt. Het zorgt ervoor dat de ander zich blij of gewaardeerd voelt. Een afbreker is het 
tegenovergestelde. Je maakt een onaardige of negatieve opmerking over de ander. De ander 
krijgt er een vervelend gevoel van.  
Ook leren de kinderen dat iedereen zijn mening mag uiten en mag verdedigen met 
argumenten. Respect hebben voor elkaars mening is hierbij van groot belang. 
 
Gouden weken 
De eerste drie weken noemen we ‘De Gouden weken’, er is veel tijd en aandacht voor een 
positieve sfeer in de groep en school. Drie keer per week hebben de kinderen een les van De 
Vreedzame School om samen met de kinderen goede afspraken te maken. 
 

Informatieavond 7 september 

U bent van harte welkom op onze informatieavond op woensdag 7 september van 19.15 - 
20.45 uur. 
U kunt zich opgeven via deze link: https://forms.gle/FFgYESCfnnqeKWpq5 
 
Tijdens de informatieavond kunt u deelnemen aan een workshops. Leerkrachten geven 
uitleg over diverse onderwerpen die gaan over het leren en welzijn van uw kind(eren). 
Daarom vinden we het belangrijk en waardevol dat alle ouders en verzorgers komen. 
Ook is er gelegenheid om in de groepen te kijken en na de workshop kunnen we gezellig en 
ongedwongen even samen te zijn. Dat hebben we de afgelopen periode enorm gemist. 
 
Programma: 
19.00 uur: inloop met koffie & thee 
19.15 uur: welkom 
19.30 uur: start workshopronde 
20.00 uur: mogelijkheid om de klassen te kijken en een drankje in de hal van de school. 
 
  

https://forms.gle/FFgYESCfnnqeKWpq5
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U kunt kiezen uit 1 workshop. Uiteraard mag u meerdere workshops kiezen als u met 
meerdere personen komt. Bijvoorbeeld vader gaat naar de workshop over het onderwijs aan 
peuters/kleuters en moeder gaat naar de workshop over Coöperatief Leren. Een eventueel  
andere verzorger of opa/oma mag ook mee. 
 
Tot 7 september. 
 
Team IKC De Hunenborg 
 

Kennismakingsgesprekken 

In de week van 12 t/m 16 september zijn de kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 t/m 8. U 

ontvangt een mail van Schoolgesprek voor het maken van een afspraak. Dit kan vanaf vrijdag 2 

september 16.00 uur.  

● De gesprekken zijn in de middag, na schooltijd. 

● Vanaf groep 3 is ook de leerling aanwezig bij het gesprek. 

● Inschrijven kan uiterlijk tot zaterdag 10 september. 

● U ontvangt via e-mail  en de schoolapp nog informatie over de opzet van de gesprekken.  

 

Luizencontrole 

Dinsdag 6 september is er weer luizencontrole. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind as dinsdag géén gel of haarlak in het haar heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda september 

Dinsdag 6 september   Luizencontrole 
Woensdag 7 september Informatieavond 

Donderdag 8 september Schoolfotograaf 
12 t/m 16 september  Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 28 september 20.00 uur Ouderraad 

Vrijdag 30 september  Studiedag team, alle leerlingen en peuters vrij 
 
 
 
 
 
 

 


