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Schoolnieuws januari 2020
Kerstvakantie
Het jaar 2019 loopt alweer bijna ten einde. Voor iedereen een jaar dat enorm verdrietig begon….het
overlijden van onze lieve juf Astrid. In het afgelopen jaar was er veel verdriet, gemis en ongeloof maar
gelukkig ook veel saamhorigheid, vertrouwen en begrip. De herinneringen blijven we koesteren en we
zullen “onze juf Astrid” nooit vergeten.
Voor de aankomende vakantie wensen wij iedereen hele fijne en gezellige feestdagen toe!!
En om in de woorden van Astrid af te sluiten……
Geniet, schitter en straal… en kies er niet één maar doe het gewoon allemaal!!!
Vrijdag 20 december begint om 12.00 uur voor iedereen de kerstvakantie.
Maandag 6 januari worden de kinderen weer op school verwacht.
Staking
Op 30 en 31 januari is er een nieuwe staking in het basisonderwijs aangekondigd. En bij deze moeten wij u
melden dat ook wij de deuren zullen sluiten. Op 30 en 31 januari 2020 is de school dicht!
Deze week hebben wij met ons team overleg gehad. Wij vinden het niet leuk om weer een staking aan te
moeten kondigen… wetende dat het voor veel ouders weer een enorme puzzel zal zijn om het allemaal weer
op te lossen.
Waarom gaan we dan toch staken?
In de media is de laatste tijd veel te doen geweest over het salaris in het basisonderwijs. Het is heel fijn dat
er onlangs een akkoord is gesloten waarbij de salarissen van het onderwijspersoneel wat omhoog gaan. In
het basisonderwijs heeft men jaren op de 0-lijn gezeten. Daar waar andere beroepsgroepen een
salarisverhoging kregen, kwam er bij het basisonderwijs niets bij. Nu is er dus een verhoging aangekondigd,
maar feit blijft dat men in het basisonderwijs 25% minder verdient dan vergelijkbare banen op Hbo-niveau.
En 15% minder dan op het voortgezet onderwijs.
Maar het salaris is bij ons niet de belangrijkste reden om te gaan staken. Momenteel zijn er ongeveer 55.000
basisschoolleerlingen die geen leerkracht voor de groep hebben staan. De verwachting is dat, als we niets
doen, dit in 2028 om ongeveer 240.000 leerlingen zal gaan.
Gelukkig hebben wij bij ons op school nog voldoende leerkrachten maar op het moment dat wij met ziekte
te maken hebben, is er (bijna) geen inval te krijgen. Als het dan echt niet meer gaat en een collega zich ziek
moet melden, dan vangen we het met ons eigen team op. Maar hoe lang gaat dat goed?
Juf of meester in het basisonderwijs…. het is een fantastisch beroep en dat willen wij graag zo houden!
De boodschap die wij mee willen geven en de reden waarom wij gaan staken is dat wij ons sterk moeten
blijven maken voor ons mooie vak! Wij moeten er met ons allen voor zorgen dat alle kinderen ook de
komende jaren een enthousiaste, gekwalificeerde leerkracht voor de groep heeft staan.

Dankjewel !
Een jaar geleden ben ik op Heuvelschool in groep 4 gestart en nu is het al weer tijd om te gaan. Een nieuw
avontuur wacht op mij in Middelburg als recreatiemanager. Ik heb een geweldige tijd op de Heuvelschool
gehad en heb de school leren kennen als een plek waar ouders, leerlingen en collega’s voor elkaar klaar
staan. Ik wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar.
Groet Jordi Karnebeek
Nieuwe leerkracht
Na de kerstvakantie zal juf Milou Assink bij ons op school in groep 4 starten. Zij zal op donderdag en
vrijdag aanwezig zijn. Milou is bekend bij ons op school, vorig schooljaar heeft ze haar LIO-stage met veel
enthousiasme en plezier bij ons op school afgerond.
Gymnastiek
Na de vakantie zal juf Anouk Groot Kormelink stoppen bij de Borculose Sport Federatie.
Dit betekent dat er voor de Heuvelschool een andere vakleerkracht voor gymnastiek zal komen.
Jim Sleebos zal na de kerstvakantie de gymlessen gaan verzorgen. Vanwege andere verplichtingen kan hij in
januari en februari nog geen lesgeven op donderdag. Dit wordt tijdelijk overgenomen door Dennis Krol.
Mad Science
In februari gaan wij op school weer starten met een naschoolse activiteit Mad Science. Afgelopen schooljaar
hebben wij dit ook als naschoolse activiteit aangeboden en de kinderen waren erg enthousiast.
De kinderen worden dan meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal een professor de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitleggen.
Vrijdag 17 januari komen ze voor de groepen 3 t/m 8 onder schooltijd een voorstelling geven zodat de
kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Vanaf februari 2020 begint de naschoolse activiteit. .
Naschoolse wetenschap & techniekcursus
Dag: Dinsdag
Starttijd: 14:45 uur
Dag 1: 18-2-2020
Dag 2: 3-3-2020
Dag 3: 10-3-2020
Dag 4: 17-3-2020
Dag 5: 24-3-2020
Dag 6: 31-3-2020
Na de introshow krijgen de kinderen de aanmeldformulieren mee naar huis.
Bijlages
In de bijlages informatie over een workshop licht en spel, de naschoolse activiteiten voor januari en een brief
van de GGD.

Inloopspreekuur GGD Jeugdverpleegkundige
Op donderdagmiddag 13 februari van 13.30 tot 14.30 uur is het inloopspreekuur van Maria Krabbenborg, de
jeugdverpleegkundige van de GGD. U kunt haar vragen stellen over opvoeding, psychosociale problemen,
pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar ook voor de lengte en het gewicht of voor een gehooren/of ogentest van uw kind kunt u terecht bij Maria.
Heeft u eerder vragen dan kunt u deze ook stellen via de Whats App, zie bijlage bij deze nieuwsbrief.
Overige activiteiten

Januari:
3 januari
8 januari
17 januari
22 januari
22 januari
24 januari
30 en 31 januari

-Volleybaltoernooi groep 7 en 8
-Luizencontrole
-Introshow Mad Science
-Nationale voorleesdagen (start)
-GMR
-Start creatief circuit ronde 2 (en 31 jan en 7 feb)
-Staking basisonderwijs- de school gaat beide dagen dicht.

Februari
5 februari
3 februari
5 februari
13 februari
20 februari
22 februari

-Studiedag, alle kinderen vrij!
-OR vergadering
-MR vergadering
-Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
-Rapport mee
-Start voorjaarsvakantie

Maart
5 maart

-Open dag nieuwe ouders

Het team, de OR en de MR van de Heuvelschool
wenst u allemaal een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen
en een heel gelukkig 2020 !!

