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Schoolnieuws december 2017
Berichtje van de OR
Kascontrole:
Wim de Weert en Ilon Gossink hebben op maandag 30 oktober 2017 de kascontrole gedaan over het
schooljaar 2016-2017.
Hiervoor willen wij Wim de Weert en Ilon Gossink bedanken. De kascommissie voor de volgende
kascontrole bestaat uit Ilon Gossink en Arno Krabbenborg.
Zij gaan in oktober 2018 het schooljaar 2017-2018 controleren. De penningmeester zoekt voor de
aankomende kascontrole nog een reservelid.
U kunt zich aanmelden of nadere informatie opvragen via or@heuvelschool.nl. Wordt u niet als reservelid
ingezet dan schuift u door naar schooljaar 2018-2019 en 2019-2020. De kascontrole duurt ongeveer een uur
tot anderhalf uur onder het genot van een kop koffie/thee.
Ouderbijdrage:
Deze bijdrage (€ 25) wordt via een automatische incasso half december geïnd van de door u opgegeven
bankrekeningnummer. Heeft u te kennen gegeven dat de ouderbijdrage in twee keer dient te worden
afgeschreven dan volgt half januari de twee ronde.
Sinterklaas
Op maandagmorgen 4 december zullen Sinterklaas en pieten onze school bezoeken. De verwachte aankomst
zal ongeveer 8.45 uur zijn (kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn) en iets voor 12.00 uur
nemen we afscheid van ze. Alle kinderen gaan ’s middags gewoon naar school.
Kerst
Op donderdag 7 december wordt ’s avonds vanaf 18.30 uur de hal/klassen in kerstsfeer gebracht. Hiervoor
hebben we ouders nodig die het leuk vinden om te komen helpen samen met O.R. leden en enkele
teamleden.
Vrijdag 22 december moet alles weer opgeruimd worden. Ook hiervoor kunnen we u hulp gebruiken.
Vanaf 8.30 uur (’s morgens) bent u welkom.
Omdat we graag willen weten hoeveel ouders er komen, vragen wij u om u in te schrijven. Bij de
kleuteringang en bij de hoofdingang hangen lijsten waar u zich kunt inschrijven. We hopen op uw komst.
Informatie over alle kerstactiviteiten krijgt u volgende week per mail.
Kerstkaarten
Met het team hebben wij de afspraak gemaakt dat de kinderen op school geen kerstkaarten uitdelen. Mocht
uw kind toch wat willen maken voor klasgenoten, wilt u het dan bij het kind thuis brengen?
Wat wel een mogelijkheid is, is om één kerstkaart te maken voor de hele klas . We zullen de kaart dan op
een mooie plek ophangen.

Schoolfruit
In november zijn we gestart met het schoolfruit. De eerste appels, peren, wortels en ananassen zijn al weer
verorberd. Dit fruit eten wij op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeven de kinderen geen
10-uurtje mee te nemen! Op een A4 tje in de klas komt het fruit per week te staan.
MR
Heidi Eekelder-Prinsen is tijdens de laatste jaarvergadering afgetreden en zal opgevolgd worden door Karin
Bonke. De MR bestaat nu uit de volgende leden: Bjorn Heijmer (voorzitter), Jeroen Bolster, Jaap
Mengerink, Rinske Pasman, Marloes Spikker en Karin Bonke. Heidi zal incidenteel nog wel aansluiten om
zaken vanuit school te bespreken.
Even voorstellen…..
Hallo! Ik ben Anke te Woerd, medewerker team Voor Mekaar Borculo.
Ik ben voor diverse scholen in Borculo en dus ook voor de Heuvelschool contactpersoon bij team Voor
Mekaar en neem het stokje over van Femke Sprick.
Waar nodig kan en zal ik aansluiten bij een ondersteuningsteam (OT) op school. Dit is altijd bedoeld om
mee te denken in het belang van het kind. Mochten er vragen zijn over je kind(eren) of kun je wel wat hulp
of ondersteuning gebruiken in de thuissituatie, laat het me weten. Ik wil altijd vrijblijvend meedenken of ben
benaderbaar voor advies. Soms alleen maar even om te sparren of samen te bedenken wat er allemaal
mogelijk is.
Daarnaast is er iedere donderdag van 12.30 tot 17.00 inloop bij de Componist in Borculo. Er zijn roulerend
medewerkers van team Voor Mekaar aanwezig voor vragen. Iedereen is vrij om daar naar binnen te lopen en
vragen te stellen.
De Voormekaar teams zijn er onder andere voor taken op het gebied van advies, begeleiding, ondersteuning
aan (zorg)behoevende mensen (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdzorg, (passend) onderwijs en de
re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook proberen we
bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen waar dit nodig is.
Vriendelijke groet,
Anke te Woerd
Medewerker Voor Mekaar Borculo
T: 0545-250301
M: 06-28656923
E: Anke.teWoerd@vmkborculo.nl
Werkdagen: maandag, dinsdagmorgen, donderdag en vrijdag
I: www.voormekaar.net
FB: www.fb.me/voormekaarborculo

Kerstvakantie
Van vrijdag 22 december 12.00 uur t/m 7 januari is de school gesloten vanwege de kerstvakantie.

Studiedagen en vakantierooster

Studiedagen
22-1-18 studiedag Heuvel
14-2-18 studiedag OT
30-3-18 OPONOA inspiratiedag
21-6-18 studiedag Heuvel
Op bovenstaande dagen zijn alle
kinderen vrij !

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
2e Paasdag 2-4-2018
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
27-04-2018 t/m 09-05-2018
Hemelvaart + vrijdag 10 en 11 mei 2018
2e Pinksterdag 21-5-2018
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Overige activiteiten
December :
4 december
4 december
6 december
7 december
11 december
12 december

23 december t/m 7 januari

-Sinterklaasviering
-Beweegwijsuurtje Pietentraining 14.45 uur
-GMR
-Versieren school in kerstsfeer, 18.30 uur. Komt u ook?
-Beweegwijsuurtje trefbalspelen 14.45 uur
-Staking, alle kinderen vrij!
(mits er in de eerste week van december geen akkoord wordt gesloten)
-Theaterlessen groep 5 t.m.8
-Kerstbakjes maken, wie komt ons helpen?
-Beweegwijsuurtje volleybal groep 5 t/m 8 op de Jorisschool 12.45 uur
-Kerstviering 17.00 uur tot 18.30 uur, groep 1 en 2 ’s middags vrij
-Opruimen kerstspullen vanaf 8.30 (wie helpt ons even mee?).
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
-Kerstvakantie!!!

Januari:
5 januari
10 januari
12-19-26 januari
22 januari
29 januari
31 januari

-Volleybaltoernooi groep 7-8
-MR vergadering met College van bestuur
-Creatief circuit ronde 2
-Studiedag , alle kinderen vrij!
-Ontwikkelingsgesprekken vanaf 14.45 uur
-GMR

13+ 20 december
20 december
20 december
21 december
22 december

Het team, de OR en de MR van de Heuvelschool
wenst u allemaal een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen
en een heel gelukkig 2018 !!

