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                 Schoolnieuws april 2018  
 

Schoolfotograaf 

 

Maandag 16 en maandag 23 april is het zover; er worden schoolfoto’s gemaakt door Jan Horstman 

fotografie! Om jullie en de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden hebben we hierbij de planning en 

wat handige tips.  

 

Dag indeling maandag 16 april: 

Tijd Wie Wat Waar 

8.45 uur alle broertjes en zusjes die op school zitten Tezamen op de foto Speellokaal 

9.30 uur Groep 1-2 A Portretten Speellokaal 

10.15 uur Groep 1 t/m 4  Groepsfoto’s Buiten 

11.00 uur PAUZE fotograaf   

11.15 uur Groep 1-2 B Portretten Speellokaal 

12.00 uur PAUZE fotograaf    

12.30 uur  Groep 3 Portretten Speellokaal 

13.15 uur Groep 4 Portretten Speellokaal 

14.00 uur alle broertjes en zusjes die NIET op school 

zitten 

Tezamen op de foto Speellokaal 

15.00 uur  EINDE   

 

Dag indeling maandag 23 april: 

Tijd Wie Wat Waar 

8.45 uur Groep 5 Portretten Speellokaal 

9.30 uur Groep 6 Portretten Speellokaal 

10.15 uur Groep 7 Portretten Speellokaal 

11.00 uur PAUZE fotograaf   

11.15 uur Groep 8 Portretten Speellokaal 

12.00 uur Groep 5 t/m 8  Groepsfoto’s Buiten 

12.45 uur PAUZE fotograaf   

13.15 uur Leerkrachten en ondersteuners Portretten Speellokaal 

14.30 uur Leerkrachten en ondersteuners Tezamen op de foto Buiten  

15.00 uur  EINDE   

 

Tips qua kleding: kies vooral iets waar je je lekker in voelt. Het gaat er om dat je als jezelf op de foto komt 

te staan. Misschien is het leuk te kijken wat de broertjes/zusjes samen dragen. Denk dan bijvoorbeeld aan 

dezelfde tint of stijl kleding of een overeenkomende accentkleur.  

Voor de aller jongste kinderen, die (nog) niet op school zitten, hebben we maandag 16 april tussen 14.00-

15.00 uur tijd ingepland om samen met hun schoolgaande broertjes/zusjes op de foto te gaan. Breng vooral 

wat klein speelgoed mee of hun favoriete knuffel, zodat ook de kleinsten zich op hun gemak voelen. 

Eventueel kun je ook iets kleins te eten meenemen om ze zoet te houden. Wij hebben er zin in om de 

kinderen en de leerkrachten te fotograferen, we gaan er vast gezellige dagen van maken! 

 

Flitsende groet, Jan Horstman en Marlie Nieuwenhuis 

http://www.heuvelschool.nl/


Schoolvoorstelling Peace/ Flower Power  

 

Woensdag 14 maart hebben we met elkaar genoten van een fantastische voorstelling. Wat zag iedereen er 

fantastisch uit en wat hebben de kinderen het goed gedaan op het podium. Het was een zeer geslaagde 

avond! We willen de firma Goossens hartelijk bedanken voor het vervoeren van onze decorstukken!! Ook 

willen we u bij deze bedanken voor de vrije gift. 

 

NL doet! 

 

Op zaterdag 10 maart heeft de Heuvelschool weer mee gedaan met NLdoet. Er is veel hulp geweest; bij deze 

willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen. Ook willen wij de OR bedanken voor de organisatie en 

bedanken wij het Oranjefonds voor de donatie van €400. 

Van het geld zijn compostbakken gemaakt voor in moestuin, zijn er muren in klaslokalen geschilderd en is 

er plakfolie op ramen aangebracht.  
 

Sponsorloop 

 

I.v.m de vele activiteiten op school in deze periode (meester en juffendag, voorstelling, paasactiviteit)  is er 

in overleg met de OR besloten om de sponsorloop te verplaatsen naar 25 mei. U ontvangt hierover later 

meer informatie.  

Daar zijn ze mooi klaar mee …. 

 

Noa Dibbelink, Roos Hillegers, Yorn Nieuwenhuis, Lindsy Nijbroek, 
Patrick Obbink, Frits Roode, Jip van Bree, Evy Schepers en Luca van Bree. 

…die leerlingen van de Heuvelschool. Met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint. Wat zullen ze er 

nog een plezier aan beleven. 

Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn met dit 

resultaat: 90% geslaagd; gem. 135 aanslagen per minuut. Dat is Gulden Loon, niet minder! Het is maar waar 

je voor kiest. 

Ook meedoen? De nieuwe cursus start weer in september/oktober 2018. 

Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.guldenloon.nl of neem contact op met Gulden Loon tel. 

0543-515639 

 

 

 



Schooltuin 

 
Het voorjaar komt er al weer aan en hopelijk kunnen we gaan genieten van een periode met veel zon. 

Dit betekent echter ook dat er in de schooltuin nog het nodige werk verzet worden. 

Zonder extra paar handen krijgen we het werk niet gedaan. 

 

Hiervoor doen we een beroep op u als ouder en vragen we mensen 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 : 

- Bakken moeten weer opgeschoond worden, zodat daar weer in geplant kan worden. 

- Onkruid tussen de struiken moet worden verwijderd. 

- Mest en compost op de verschillende aanbrengen licht inwerken 

 

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. 

 

Theaterlessen   

 

Na een succesvolle try-out voor alle groepen is er op school op de woensdagmiddag gestart met een 

lessenreeks theater –en dramalessen voor de groepen 5 t.m.7.  Met een groep van ongeveer 10 enthousiaste 

kinderen wordt er een uur lang geoefend zodat zij in juni een mooie voorstelling neer kunnen zetten voor 

belangstellenden.  

 

Creatief circuit  

 

Vrijdag 23 maart was de laatste keer creatief circuit van dit schooljaar. Wij willen iedereen bedanken die op 

welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het slagen hiervan! Wij hopen volgend schooljaar weer een 

beroep op u te mogen doen. 

 

Studiedagen en vakantierooster  

 

Studiedagen  

 

30-3-18     OPONOA inspiratiedag 

21-6-18    studiedag Heuvel  

Op bovenstaande dagen zijn alle 

kinderen vrij !  

 

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 

Vakantierooster 2018-2019  
 

Vakantierooster 2018-2019 

 

Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018  

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019  

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019  

April/Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019  

Hemelvaartsdag + vrijdag 30 en 31 mei 2019  

2e Pinksterdag 10 juni 2019  

Zomervakantie 19 juli t/m 30 augustus 2019 



Gevonden voorwerpen 

 

In de hal van de school staat een bak met gevonden voorwerpen. (o.a. handschoenen) Komen jullie even een 

kijkje nemen of er wat van jullie tussen zit?? In juni doen we het met mee met de kledingactie. 

 

Overige activiteiten 

 

April  

2 april     -Tweede Paasdag – kinderen vrij  

4 april     -Voetbaltoernooi groep 3-4 bij v.v. DEO  

5 april     -Theoretisch verkeersexamen groep 7  

9 april     -Beweegwijs activiteit: opa/oma en kleinkind activiteit bij de Heuvelschool 

11 april    -Voetbaltoernooi groep 7-8 

14 april    -Eindfeest wijk de Koppel 

16, 23 april    -Schoolfotograaf 

17,18,19 april    -Eindcito groep 8  

17 april    -Techniek groep 7, fiets mee! 

18 april    -Voetbaltoernooi groep 5-6 bij Reunie 

18 april    -GMR 

20 april    -KoningsSpelen voor groep 1 - 4 

20 april   -KoningsSportExperience groep 5-8 

25 april    -Podiumpret 

27 april    -Koningsdag –kinderen vrij en start “meivakantie” 

 

Mei  

14 mei    -1e schooldag na meivakantie 

16 mei    - Luizencontrole  

21 mei    -Tweede Pinksterdag – kinderen vrije dag 

22 mei    - Contactgesprekken vanaf 19 uur 

24 mei    - Praktisch verkeersexamen (voorstel!!!)  

25 mei    - Sponsorloop  

29 mei    - Schoolreisje groep 1 en 2  

29 mei    - Westerbork groep 8  

30 mei    - OR vergadering 

29/ 31 mei    - Adviesgesprekken groep 7  

    

Juni  

4-5-6-7 juni    -Wandel4daagse 

5 juni     -Kledinginzameling (bewaart u alle oude kleding nog even voor ons??)  

6 juni     -GMR 

12 juni    -MR vergadering  

13 juni    -Viswedstrijd 

18 juni    -Afsluiting Muziek en Kunstwijs groep 5 

18 juni    -Schoolreisje groep 3 en 4 Julianatoren 

21 juni    -Studiedag – kinderen vrij  

26 juni    -Contactgesprekken vanaf 14.45 uur 

28 juni    -Schoolreisje groep 5-6 Dolfinarium 

28 juni    -Rapporten mee 

29 juni    -Afsluiting Muziek van de Toekomst groep 6-7-8 

 

Juli  

4     -Musical groep 8  

 


