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Schoolnieuws januari 2019
Kerstvakantie
Vrijdag 21 december begint om 12.00 uur voor iedereen de kerstvakantie.
Maandag 7 januari worden de kinderen weer op school verwacht.
Borculose sportfederatie
Voor de basisschooljeugd start de SFB op maandag 4 maart van 15.30-16.15 uur (gr 2 t/m 4) en van 16.1517.00 uur (gr 5 t/m 8) met een pilot programma Gym-extra in sporthal ’t Timpke te Borculo. Deze extra
beweeglessen op de maandagen zijn speciaal gericht op kinderen die graag willen sporten, maar die niet
meekomen of geen aansluiting vinden bij een sportvereniging. Dit kan komen door een motorische
achterstand, een sociaal emotionele achterstand of gedragsproblemen. Een groep bestaat uit 8 -14 kinderen.
De lessen worden door 1 of 2 medewerkers van de SFB verzorgd en duren 12 weken t/m 3 juni (m.u.v. de
vakanties). Deelname aan het programma kost €17,50,- per kind voor 12 weken. Plezier staat voorop! We
doen iedere week een andere sport of spelvorm. Om de motoriek te verbeteren, sociale contacten te
bevorderen, te ontdekken wat je leuk vindt, meer zelfvertrouwen te krijgen en om lekker uit te razen.
Aanmelden voor beide projecten kan door te bellen of te mailen naar de Sport Federatie Berkelland. Ook
voor vragen of meer informatie zijn wij te bereiken per mail nienke@sportfederatieberkelland.nl of telefoon
0545-476727. Kijk ook op www.sportfederatieberkelland.nl of onze facebookpagina.
Nieuw: Sportuur voor jongeren en Gym-extra voor de jeugd
Vanaf maandag 7 januari 16.30-17.30 uur start de Sport Federatie Berkelland (SFB) met een nieuw
wekelijks sportuur voor jongeren van 13 tot 20 jaar in de Spilbroekhal te Neede. Dit sportuur op de
maandagen is speciaal gericht op jongeren die graag in een groep willen sporten, maar geen aansluiting
vinden bij een sportvereniging. Een groep bestaat uit 8-12 deelnemers. Het sportuur wordt door 1 of 2
medewerkers van de SFB verzorgd en in eerste instantie voor 10 weken aangeboden en kost €25,-, dus €2,50
per training. Plezier staat voorop tijdens de trainingen. We doen allerlei verschillende sporten en spellen. Dit
houdt bijvoorbeeld in dat je de ene week gaat voetballen en de week erna gaat trefballen. Als deelnemer mag
je zelf ook vertellen wat je leuk vindt en wat je graag wil doen. Want plezier staat voorop!
Overige activiteiten
Januari:
4 januari
9 januari
14 januari
18 januari
23 januari
23 januari
23 januari
25 januari
29 januari

volleybaltoernooi voor groep 7 en 8 in 't Timpke
hoofdluis
controle
schilders gaan weer beginnen met de overige lokalen en ruimtes
open dag Zone college (AOC)
nationale voorleesdagen (start)
start tekenlessen groep 7 en 8, na schooltijd
GMR
start creatief circuit ronde 2
studiedag, alle kinderen vrij!

Februari:
3 februari
11 februari
20 februari
21 februari
25 februari

touwtrektoernooi voor groep 5 tot en met 8
ontwikkelingsgesprekken vanaf 19.00 uur
open podium
rapport mee
voorjaarsvakantie

In de bijlage de activiteiten van Beweegwijs in januari.

Het team, de OR en de MR van de Heuvelschool
wenst u allemaal een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen
en een heel gelukkig 2019 !!

