
 

 

Nieuwe collega! 

 
Per 1 december start er een nieuwe collega bij ons op school, te weten: Dorien klein Teeselink. Zij komt ons team 
versterken voor 3 dagen per week. Dorien wordt de leerkracht van groep 3 en 4 op de woensdag, donderdag en 
vrijdag. Op dit moment is Dorien nog werkzaam op een andere school, maar op dinsdag 18 oktober komt ze even 
een ochtend meedraaien en kennis maken met  de kinderen. 
T.z.t. zal zij zich aan u voor stellen. 
 

Kinderboekenweek 
 
De hal is aangekleed met een prachtige boom!  
Vorige week woensdag, 5 oktober, hebben we de kinderboekenweek geopend met een 
speurtocht op het plein. De groepjes leerlingen, van groep 1 t/m 8, gingen op zoek naar 
foto’s van de leerkrachten. Op de foto stond een meerkeuzevraag over een boek die te 
maken heeft met de natuur, klimaat of dieren. Wanneer ze het goede antwoord gaven, 
kwam er een woord uit: leesbeesten!  
We doen ons best om echte leesbeesten te worden!  
Iedere dag gaat op een willekeurig moment het leesalarm af, wordt het werk neergelegd 
en leest iedereen 15 min (voor).  

Ook hebben de leerkrachten voorgelezen in andere groepen.  In groep 7-8 wordt de voorleeswedstrijd 
georganiseerd. 
  

Tandartsbus 
 
Op dinsdag 1 november komt de tandartsbus voor de halfjaarlijkse controle voor de leerlingen die hier gebruik 
van maken.  

Stichting JuNiMo 
 
Stichting JuNiMo is een stichting die activiteiten in de vorm van speelmiddagen, tienerparty’s en vakantieopvang 
organiseert voor kinderen met een verstandelijke beperking of autisme aanverwante stoornis.  
Vanaf eind oktober verhuizen wij naar de leukste basisschool van Haaksbergen, naar de Honesch. Wij gaan het 
lokaal delen met Columbus. Voor meer informatie, zie bijlage. 
 

Fit en Fun 

Op vrijdag 14 oktober organiseert het Fit & Fun Team een activiteit die in het teken staat van sport & bewegen. 
Het evenement vindt plaats op het schoolplein van Basisschool Pius X (voor leerlingen van de Honesch, Pius X en 
op d’n Akker) en start meteen na schooltijd om 14.30 uur. Voor meer informatie, zie bijlage.  

Ook organiseren zij tijdens de herfstvakantie verschillende activiteiten!  

Kerstmarkt 

Kunt u goed bakken? Vindt u het leuk om kerststukjes te maken of 
heeft u andere creatieve ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan 
de opbrengst tijdens/voor de kerstmarkt? Of kent u iemand die hierin 
iets kan betekenen?  

Mailt u dit dan naar orhonesch@outlook.com 

mailto:orhonesch@outlook.com


 

Ook op school zullen de leerlingen wat gaan knutselen voor de verkoop. Het kan zijn dat uw hulp daarbij wenselijk 
is. Via Parro zal er t.z.t. een oproep voor gedaan worden.  

Erfgoed project 
Dit jaar hebben alle groepen van de Honesch zich weer ingeschreven voor het 
erfgoedproject. Bij dit erfgoedproject leren we over de cultuurhistorie van onze eigen 
omgeving. We vragen ons af wat er eigenlijk gebeurd is op de grond onder je voeten 
en welke sporen van de geschiedenis zie je terug in voorwerpen, gebouwen, verhalen 
en bijzondere plekken in het landschap van Haaksbergen.  
 
Eén van deze projecten heeft vandaag plaatsgevonden. Groep 5/6 is naar Landgoed 
het Lankheet geweest om te leren over de rol van de Buursebeek in een eeuwenoude 
handelsroute van Duitsland naar Deventer. Hierbij maakten we kennis met het efgoed 
de Oostendorper watermolen, Houtwerf de Botterkolk en de Buurser Pot. Deze zijn 
nog steeds in bedrijf en geven een mooie weergave van de historie van Haaksbergen.   

LOES 
 
LOES adviseert ouders met betrekking tot de opvoeding. Voor iedere 
leeftijdsgroep en voor heel veel onderwerpen kunt u bij hen terecht. Wist u 
dat zij ook webinars aanbieden? Bent u benieuwd naar de onderwerpen die 
worden aangeboden? Neem dan een kijkje op www.loes.nl/agenda  

Agenda 
 
14 oktober:                    Groep 7/8 brengt een bezoek aan de RiskFactory  
15 oktober:                    Papiercontainer  
17-21 oktober:              Ouder-kindgesprekken 
24 t/m 28 oktober:       Herfstvakantie 
31 oktober:                    Luizencontrole  
1 november:                  Tandartsbus op school 
11 november:                Nationaal Schoolontbijt  
12 november:                Intocht Sinterklaas 
5 december:                   Sinterklaas op school 
10 december:                 Oud papier en kerstmarkt op school 
22 december:                 Kerstviering 
 

Bijlagen 
* Even voorstellen JuNiMo 
* Flyer Fit & fun Ouders vs Kind Challenge en activiteit herfstvakantie  
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