
17-8-2017 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De vakantie is bijna voorbij. Na een leuke 

zomervakantie met helaas iets te weinig zon 

hebben wij allemaal weer zin om aan de slag te 

gaan en er een leuk en leerzaam schooljaar van te 

maken.  

Hierbij een aantal zaken die van belang zijn voor de eerste week. Volgende week ontvangt u 

de algemene nieuwsbrief voor augustus en september. Specifieke dingen voor de groep 

ontvangt u via de groepsleerkracht. (Doordat er in de eerste weken altijd veel informatie is, 

kan het zijn dat u meerdere mailtjes ontvangt. Wij doen ons best om dit zoveel mogelijk te 

beperken.)  

- Om het schooljaar goed te beginnen houden wij op de eerste schooldag, maandag 21 

augustus, weer een koffieochtend. Op deze ochtend kunt u na het wegbrengen van uw kind, 

op het schoolplein gezellig even bijpraten met andere ouders.  De ouderraad zorgt voor de 

koffie en thee!    

-Volgende week dinsdag 22 augustus starten we direct met de gym- en zwemlessen. Groep 4 

gaat de eerste week starten met de zwemlessen op vrijdag. 

 
Gym    

Dinsdag (Jord )  

8.30-9.15 Groep 8  Gymzaal Noord 

9.15-10.00 Groep 7  Gymzaal Noord 

10.15-11.00 Groep 6  Gymzaal Noord 

11.00-11.45 Groep 5  Gymzaal Noord 

12.45-13.30 Groep 4  Gymzaal Noord 

13.30-14.15 Groep 3  Gymzaal Noord 

 

Donderdag (Susanne)  

8.30-9.15 Groep 6  Gymzaal Noord 

9.15-10.00 Groep 5  Gymzaal Noord 

10.15-11.00 Groep 7  Gymzaal Noord 

11.00-11.45 Groep 8  Gymzaal Noord 

12.30-13.00 Groep 1  School 

13.00-13.30 Groep 2  School 

13.30-14.00 Groep 3  School 

14.00-14.30 Groep 4  school 

 

-Woensdag 23 augustus is er weer een luizencontrole.  

 

10 minuten gesprekken 

-Vanaf woensdag 23 augustus hangen de lijsten weer bij de lokalen zodat u in kunt schrijven. 

Ouders/verzorgers van groep 8 hoeven niet in te tekenen i.v.m. adviesgesprekken op andere 

tijdstippen en ouders/verzorgers van groep 7 hoeven zich maar 1x in te schrijven voor de 10 



minuten gesprekken omdat aan het einde van het schooljaar alle kinderen een voorlopig 

adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs krijgen.  

 

-24 augustus gaan we groepsfoto’s maken voor op de site.  

 

Voor nu nog een heel fijn weekend en we hopen jullie allemaal aanstaande maandag weer op 

school te mogen begroeten. 

 

Vriendelijke groet,  

Team HW Heuvelschool. 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.heuvelschool.nl/

