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Schoolnieuws oktober 2017
Ontwikkelpunten schooljaar 2017-2018
Ieder schooljaar weer bekijken we met het team op welke punten we extra willen ontwikkelen.
Het team heeft dit schooljaar de volgende doelstellingen geformuleerd:
-Digitaliseren van zaakvakken.
-Werken met doelen, eigenaarschap bij kinderen.
-Coöperatief leren.
-Sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem.
We hopen natuurlijk dat u bovenstaande zaken in de loop van het jaar zult tegenkomen/herkennen binnen de
school. Verder zullen we u via de nieuwsbrief op de hoogte houden.
Ouderenquete
Voor de vakantie is er een bericht uitgegaan over de ouderenquête met de mededeling dat de enquête in de
MR zou worden besproken. Vorige week is er een MR vergadering geweest en is dit onderdeel besproken.
De gemiddelde ouderbetrokkenheidsscore komt uit op 83. Ouders geven de school een 8,0 als rapportcijfer
en 85% van de ouders scoort (zeer) hoog in dit onderzoek. Hiermee scoort de school hoger dan de vorige
meting.
Het is fijn om te constateren dat ouders tevreden zijn over de school. Natuurlijk zijn er altijd punten die
verbeterd kunnen worden. Waar wij dit jaar goed naar willen kijken met het team en indien mogelijk
proberen te verbeteren zijn de volgende punten:
- betrokkenheid van de ouders (dimensie participeren).
- planning activiteiten.
- informatie delen met ouders – oa. proberen om zoveel mogelijk op de nieuwsbrief te vermelden en minder
“losse” mails te versturen.
Mocht u ideeën/tips hebben dan kunt u een mailtje sturen naar: Heidi@heuvelschool.nl
Jaarkalender 2017 -2018
De jaarkalender met alle activiteiten van dit schooljaar staat inmiddels op de site.
Mochten er in de loop van het jaar veranderingen zijn, dan zullen we dat vermelden in de nieuwsbrief.
De jaarkalender zal dan niet meer aangepast worden.
Expeditie Micro-bit
Groep 7 gaat de komende weken experimenteren met de ‘Digi-klooikoffers’. In de Digi-klooikoffer zitten
een tiental hele toffe lessen om te leren programmeren. (naam hebben wij niet zelf verzonnen 😉)

Klassenouders 2017-2018
Groep 1/2aGroep 1/2bGroep 3Groep 4Groep 5Groep 6 Groep 7 Groep 8 -

Marjolein Holkers en Rinske van Wensveen
Henrieke Leussink en Clementine Langelaar
Cindy Schutte en Henrike Jassies
Judith Ligtenbarg
Christi Stoltenberg en Maaike Mensink
Bianca van de Brug en Christi Stoltenberg
vacature …Wie wil ? Graag doorgeven bij de leerkrachten
Corine Krooshof

Even voorstellen ….
Hoi, ik ben Joselien Pasman, 26 jaar. Ik woon samen met mijn vriend Thijs en onze hond Memphis in
Lievelde. Na mijn opleiding bedrijfskunde heb ik bij diverse organisaties gewerkt. Op dit moment werk ik
bij Siza, een gehandicaptenzorgorganisatie in Arnhem, als bestuurssecretaresse. Begin september ben ik
begonnen met de deeltijd opleiding Pabo bij het Saxion in Deventer. Heel iets anders, maar mijn passie ligt
bij het werken met mensen en vooral kinderen en ik vind het mooi om bij te dragen aan hun ontwikkeling. In
mijn vrije tijd ben ik graag aan het klussen in en rondom huis, sport ik graag en ben ik veel in de tuin te
vinden. Daarnaast ben ik gek op muziek, een goed boek, koken en leuke dingen ondernemen met vrienden
en familie.
Het komende half jaar zal ik stage komen lopen in groep 3. Ik heb er erg veel zin in en hoop jullie als ouders
ook te ontmoeten.
Schaakworkshop
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen op 6 of 13 oktober een schaakworkshop van schoolschaaktrainer
Regobert Eijkelkamp. In een les van ongeveer 45 minuten wordt er op de laptop middels Chessity het schaakspel
aangeleerd. De leerkrachten van de groep zijn gewoon aanwezig bij de workshop.

Conciërge
Om organisatorische reden wordt er per 2 oktober een andere conciërge bij ons op school geplaatst.
Dirk Arfman zal 5 dagdelen per week bij ons op school zijn, de andere 5 dagdelen is hij op school Noord.
Wij wensen Dirk een fijne tijd bij ons op school en bedanken Evelien Geerdink voor haar inzet.
Informatieavond
Dinsdag 19 september hebben wij onze jaarlijkse informatieavond gehouden. De opzet van deze avond was
anders dan u de afgelopen jaren van ons gewend was. Graag horen wij van u of u deze opzet als positief
heeft ervaren, of u iets gemist heeft en of u heeft gehoord wat u graag wilde horen. Heeft u tips laat het ons
weten door te mailen naar heidi@heuvelschool.nl
Wij als team waren blij met uw belangstelling op deze avond.
Sporten in de herfstvakantie
Maandag 16 oktober organiseert Sportfederatie Berkelland in samenwerking met vier sportverenigingen
weer Kies je sport. Voor meer informatie: lees de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige Maria Krabbenborg
Mijn naam is Maria Krabbenborg.
Het komende schooljaar zal ik net als andere jaren voor de scholen in Borculo en Neede een vast
aanspreekpunt zijn. Sommigen hebben mij al eens ontmoet, voor anderen ben ik een nieuw gezicht.
Naast de reguliere contactmomenten heeft de GGD ook meerdere keren per jaar een inloopspreekuur op
school. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn altijd welkom om bij me binnen te lopen. Ik hoop tijdens
controles of het inloopspreekuur u verder te kunnen helpen met vragen rondom opvoeding, pesten,
scheiding, psycho- sociale problemen, faalangst, voeding en gewicht, maar ook vragen over slapen en
zindelijkheid.
Als ouder bent u ook van harte welkom wanneer u de lengte/het gewicht van uw kind wil weten of graag de
ogen of oren wil laten testen.
Mocht er voor uw vraag meer tijd nodig zijn of de data van de inloopspreekuren u niet passen, dan kunnen
we ook een afspraak maken. Wanneer nodig kan ik ook een jeugdarts inschakelen om mee te denken. U
kunt me ook altijd een mail sturen - m.krabbenborg@ggdnog.nl
Hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet , Maria Krabbenborg
Data inloopspreekuur :
Woensdag 1 november 8.30 - 9.30 uur
Vrijdag 2 februari 8.30 - 9.30 uur
Woensdag 6 juni 8.30 - 9.30 uur
Schooltuin
Dit jaar heeft de Heuvelschool voor het eerst deelgenomen aan de objectverlichting voor het septemberfeest.
Het insectenhotel en de vogelverschrikker waren de basis voor het object. Daarmee heeft de Heuvelschool
een 7e plek veroverd en een eerste prijs. Hier zijn we vanzelfsprekend erg blij mee!
Ander tuinnieuws:
Zoals bekend is Joost inmiddels niet meer werkzaam op school en ook Wilco is niet meer betrokken bij de
schooltuin. Hierdoor missen we een paar hele goede tuinmannen. Het werk moet echter nog wel gedaan
worden.
Het najaar komt er al weer aan en in de schooltuin moet nog het nodige werk verzet worden. Zonder extra
paar handen krijgen we het werk niet gedaan. Hiervoor vragen we ouders die het leuk vinden en tijd hebben
om in de moestuin te komen werken. U bepaalt zelf wanneer en hoelang.
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een enkele keer. Vele handen maken nog altijd licht werk
Er zijn een aantal werkzaamheden die op korte termijn moeten gebeuren, o.a :
- onkruid wieden/schoffelen
- snoei werk
- gras maaien( misschien is er een ouder of opa/oma die om kan gaan met een bosmaaier en het gras een
keer wil maaien). Een bosmaaier en ander tuingereedschap is aanwezig op school.
Wanneer u interesse heeft om te komen helpen of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot Rinkse ( groep
1/2 a) of Ursula ( groep 5) Mailen kan ook: rinske@heuvelschool.nl of ursula@heuvelschool.nl
p.s. Mocht iemand nog een oude kruiwagen over hebben ,wij houden ons aanbevolen.

Algemene jaarvergadering woensdag 8 november 2017
Doordat er steeds minder belangstelling is voor de jaarvergadering van de OR en MR is er voor dit jaar
besloten dit op een andere manier vorm te geven.
Vanaf 1 november worden de jaarverslagen ter inzage gelegd in de personeelskamer. Op 8 november is er
van 20.00 uur -20.30 uur een gezamenlijke vergadering OR-MR gepland, waarin voor alle ouders de
gelegenheid is om vragen te stellen over de inhoud van de stukken.

Nieuws van de MR
Als MR vinden wij de ontwikkeling van kinderen een belangrijk onderdeel van hun leven en deze start op de
basisschool. Het is daarom ook zo belangrijk dat wij als ouders betrokken zijn bij de school van onze
kinderen en bij de besluiten die door directie en bestuur worden genomen. Als MR vertegenwoordigen wij
alle ouders en informeren wij jullie graag over de ontwikkelingen van het beleid op school. Het gaat hierbij
om bijvoorbeeld:
·
het formatieplan, wie komt er volgende jaar voor de klas van uw kind te staan.
·
de vakantieplanning, krijgt uw kind voldoende lesuren,
·
de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage,
·
zaken mbt sociale veiligheid op school, brandalarm verlichting, pesten en gebruik van social media,
·
VSO en TSO,
·
de schoolgids, etc.
De verslaglegging van de MR-vergaderingen is op de website te vinden.
Veel onderwerpen komen standaard elk jaar weer aan bod. Maar ouders, leerlingen en personeelsleden
kunnen ook zelf een signaal afgeven bij de MR. Willen jullie iets bespreekbaar maken dan kunnen jullie ons
aanspreken op het schoolplein of een mail sturen aan mr@heuvelschool.nl. Dan zorgen wij ervoor dat uw
vraag aan de orde komt in de eerstvolgende MR vergadering.
MR leden schooljaar 2017-2018 :
Oudergeleding : Björn Heijmer, Jaap Mengerink en Jeroen Bolster
Personeelsgeleding : Marloes Spikker , Rinske Pasman en Heidi Eekelder Prinsen ( Heidi wordt per
8-11-2017 vervangen door Karin Bonke)
Jeroen Bolster is per 8-11-2017 aftredend en herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich voor 8 oktober schriftelijk met motivatie melden door een email te sturen
naar mr@heuvelschool.nl. Indien zich er geen nieuwe kandidaten melden zal Jeroen de komende periode
ook zitting hebben in de MR.
Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober starten wij 9.00 uur de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘gruwelijk eng!’. De
kinderen van groep 6 zullen voor alle kinderen van de school een kleine voorstelling opvoeren. De kinderen
die het leuk vinden mogen in het thema verkleed komen.
Op maandag 9 oktober organiseren we weer een boekenmarkt op school. Zie hiervoor de bijlage.
Afsluiting kinderboekenweek
Op donderdag 12 oktober van 14.30-16.00 uur is de school omgetoverd tot een groot spookhuis. U bent van
harte welkom om samen met uw kind te griezelen in de klassen. U kunt dan samen met uw kind bekijken
wat er deze weken gemaakt is op school.
(Uiteraard houden wij rekening met het feit dat het thema spannend kan zijn voor de kinderen)

Boeken sparen voor onze schoolbieb
Boeken Total
Tankt u bij Total? Ieder jaar heeft tankstation Total een boekenspaaractie. Total zit bijvoorbeeld in Ruurlo.
Bij iedere 10 liter benzine krijgt u een sticker en bij 5 stickers is de kaart vol. U mag dan een boek
uitzoeken. Wilt u de boeken niet zelf hebben, dan kunt u er ons op school heel erg blij mee maken. Een
zegeltje inleveren is ook prima! Dan verzamelen we de zegeltjes en halen er boeken voor! De actie loopt
van 1 september tot en met 30 november. Helpt u mee onze bibliotheek flink uit te breiden?
Boeken Bruna
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een
fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders er
meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken
HOE WERKT DE ACTIE?
-Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op school.
-De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017.
-De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 november 2017 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna winkel.
Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen.
-Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
-De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken bij een Bruna winkel.
Zet je in voor jouw schoolbieb samen met Bruna. Doe mee, want leesplezier creëer je samen!

Kamp Giethoorn
De kinderen van groep 7 en 8 zijn op 13, 14 en 15 september naar Giethoorn geweest. Ondanks het slechte
weer was het een geweldig kamp. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die er aan mee heeft geholpen om
het kamp te laten slagen. Foto’s zijn op de website te vinden.
Gezocht : oude cd’s !
Voor het knutselen op school zijn wij op zoek naar oude cd's. We hadden een hele voorraad liggen, maar
die is in de loop der jaren opgeraakt. Wie heeft er nog oude cd's liggen? U mag deze aan Astrid Leussink,
leerkracht groep 6, geven.
Software via schoolspot
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal onderwijs waar ouders en medewerkers met
veel korting officiële software, hardware en andere ICT-gerelateerde producten kunnen bestellen. Deze
korting kan oplopen tot wel 90% en dat wil de school jullie niet onthouden! Zie de bijlage voor meer
informatie.

Studiedagen en vakantierooster

Studiedagen
8-11-17 studiedag OT
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 !

Vakantie 2017-2018
Eerste schooldag 21-8-2017
Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
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
Oktober :
2 oktober
2 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
6 /13 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
11 oktober
12 oktober
12 oktober

-

16/20 oktober 16 oktober
17 oktober
25 oktober

-

November :
8 november 8 november 14 november -

Kunstroute groep 6 in Geesteren. Wij gaan hier met de fiets naar toe
1e Werkdag Dirk Arfman
Start kinderboekenweek
Staking basisonderwijs!! Alle kinderen zijn vrij.
Schrijversbezoek groep 7. Vertrek om 8.30 uur op de fiets naar Neede. Fiets mee!!
Schaakworkshop voor groep 4 t/m 8
Kinderboekenmarkt : zie bijlage
OR vergadering
Ontruimingsoefening (aangekondigd)
Podiumpret
Afsluiting kinderboekenweek 14.30 -16.00 uur. Komt u ook een kijkje nemen?
sportuur boardingvoetbal 14.45 uur Cycloonpark – zie bijlage
(dit sportuurtje is verplaatst ivm de staking op 5 oktober)
Herfstvakantie
Kies je sport : zie bijlage
Waterpolotoernooi gr 5 en 6. Kinderen die deelnemen hebben informatie ontvangen.
*Toernooi voor groep 3 en 4 gaat niet door ivm te weinig opgave!
Team van de Heuvelschool volgt ‘s middags de cursus EHBO voor kinderen.

Studiedag met alle scholen binnen het onderwijsteam. Alle kinderen zijn vrij!
Algemene jaarvergadering: Mochten er vragen zijn…inloop tussen 20.00 en 20.30 uur
Kledinginzameling op school. Bewaart u de oude kleding voor ons? Info volgt!

