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Schoolnieuws april 2019
NL doet!
Op zaterdag 17 maart heeft de Heuvelschool weer mee gedaan met NL doet. 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 is de moestuin weer flink opgeknapt! Foto’s zijn te vinden op de website.
Schoolreisjes
Groep 1 en 2 – donderdag 23 mei naar Kinderboerderij Dondertman in Holten - €22,00 per kind.
Groep 3 en 4 –donderdag 13 juni naar de Waarbeek - €25,00 per kind.
Groep 5 en 6 – donderdag 16 mei naar Wildlands ZOO in Emmen - €28,00 per kind.
T.z.t. volgt meer informatie.
De bedragen zullen eind maart/ begin april en eind mei geïnd worden door de penningmeester van de OR.
NK minibridge
Op zondag 31 maart gaan 7 leerlingen van onze school deelnemen aan het NK Minibridge. We wensen Daan
Megelink, Silvan en Tessel Ligtenbarg, Britte Pasman, Pascal Eijck, Matthijs Hilhorst en Max Heijmer heel
veel plezier en succes!!
Naschoolse activiteiten Beweegwijs
In de bijlage zijn de naschoolse activiteiten van Beweegwijs te vinden. De inschrijfformulieren hangen op
school op de deur bij de klas.
Mad Science
Op 9 april gaat Mad Science bij ons starten met de naschoolse activiteit. (De start van deze activiteit is i.v.m.
de vele aanmeldingen later dan gepland) Na een leuke introductie bij ons op school waren er veel
enthousiaste kinderen die zich hebben opgegeven om 6 weken lang alles te leren over wetenschap en
techniek.
Typecursus
Deze weken worden er op school weer allerlei folders uitgedeeld m.b.t. typecursussen. Wij delen alles uit
zodat u als ouders zelf de juiste keus kunt maken voor uw kind(eren).
De typecursus van de Typetuin zal volgend schooljaar ook weer worden aangeboden. Deze cursus vindt op
school plaats. De exacte data volgen nog.

Levensbeschouwelijk onderwijs
Bij ons op school wordt al vele jaren de mogelijkheid geboden om in groep 7 en 8 deel te nemen aan de
lessen levensbeschouwelijk onderwijs die 1 keer per week plaatsvinden.
Levensbeschouwelijk onderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen, om hun al op jonge leeftijd
respect te leren hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, voor mensen die anders in het
leven staan dan zijzelf.
Tevens helpen de lessen kinderen om hun kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat
geloof of overtuiging voor mensen kan betekenen.
Wilt u niet dat uw kind deelneemt aan deze GVO lessen dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken
uiterlijk 19 april 2019 bij Heidi Eekelder-Prinsen op het volgende mailadres: heidi@heuvelschool.nl
Studiedagen en vakantierooster
De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2019-2020.
Bij het vaststellen van de vakanties is zo veel mogelijk rekening gehouden met de landelijke adviezen en de
schoolvakanties van Staring College en het Zone-college.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag en 2e Paasdag 10 april en 13 april 2020
April/Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartsdag + vrijdag 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

Overige activiteiten
April
1-3 april
3 april
4 april
4 april
10 april
10 april
12 april
16, 17 april
16 april
17 april
18 april
19 april
19 april

-schoolfotograaf
-Voetbaltoernooi groep 3-4 bij V.V Deo
-10 minutengesprekken (’s middags)
-Theoretisch verkeersexamen groep 7
-Voetbaltoernooi groep 7-8 bij v.v. Reunie
-Podiumpret
-Koningsspelen (gr 1- 4) en sport experience (gr 5-8)
-Eindcito groep 8
-MR vergadering
-Voetbaltoernooi groep 5-6 bij v.v. Reunie
-Paasviering (normale schooltijden)
-Studiedag – alle kinderen zijn vrijdag
-Start meivakantie t/m 5 mei

Mei
6 mei
8 mei
9 mei
15 mei

-1e schooldag na meivakantie
- Luizencontrole
- Praktisch verkeersexamen
- GMR

16 mei
20/23 mei
23 mei
24 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30/31 mei
-

- schoolreisje groep 5 en 6
-Adviesgesprekken groep 7
- schoolreisje groep 1 en 2
-Fancy fair
-kledinginzameling
-Contactgesprekken vanaf 19 uur
-OR vergadering
-Hemelvaart – alle kinderen vrij

