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Schoolnieuws april 2021

Corona update

De afgelopen weken hebben wij op school helaas meerdere keren te maken gehad met positief geteste
kinderen of collega’s. In de week voor de voorjaarsvakantie heeft groep 6 in quarantaine gezeten. In de
afgelopen 2 weken moest ook groep 7 en groep 4 in quarantaine en op dit moment zitten een aantal kinderen
van groep 8 nog thuis. Daarnaast zijn er natuurlijk ook individuele kinderen die, om welke reden dan ook,
thuis moeten blijven. Wij hebben regelmatig contact met de GGD om te monitoren of wij alles nog op de
juiste manier doen of dat er andere maatregelen genomen moeten worden. Ook proberen wij de ouders
zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen de school.

Een hectische tijd voor alle betrokkenen. De kinderen moeten weer online onderwijs volgen en missen het
contact met klasgenoten en leerkracht. Ouders en leerkrachten moeten weer een hoop regelen om alles zo
goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks dat dit voor niemand een wenselijke situatie is en dat wij uiteraard
hopen dat alles snel weer normaal is, zijn wij tevreden over hoe het verloopt. Zowel ouders als kinderen zijn
flexibel en pakken het online onderwijs weer snel op. De leerkrachten doen er alles aan om alle kinderen het
onderwijs te geven wat op dat moment mogelijk en wenselijk is. Spullen worden rondgebracht of
klaargelegd, er wordt zowel fysiek als online lesgegeven in één groep en we gaan apart met kinderen online
om extra uitleg of instructie te geven. Ook wordt er werk of een groep van elkaar overgenomen omdat er
door de vele besmettingen ook meer binnen het team getest wordt en men niet op school mag/kan komen.

Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken hoe iedereen met deze situatie omgaat. Het vergt veel energie en
iedereen moet steeds schakelen. Maar iedereen helpt elkaar en staat voor elkaar klaar om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen. Dat voelt goed.

Maar het fijnste van alles is, dat ik op het moment van schrijven, gelukkig nog geen “ernstige”
coronaverhalen heb gehoord binnen de school. Ik hoop van harte dat dit zo mag blijven. Door met elkaar
alert te zijn en met klachten thuis te blijven (en te laten testen) hoop ik dat het over korte tijd weer wat
rustiger is op school. Tot die tijd moeten we het samen nog even volhouden! Succes en blijf gezond!

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.

Juf Hannie maakt er elke week een erg leuke les van en de kinderen zijn meestal erg enthousiast.

Wilt u niet dat uw kind volgend schooljaar deelneemt aan deze GVO lessen dan vragen wij u dit schriftelijk
kenbaar te maken uiterlijk 10 april 2021 op het volgende mailadres: heidi@heuvelschool.nl. De leerlingen
die niet deelnemen zullen een vervangende opdracht op school krijgen.
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Voorleeswedstrijd

Hoi, ik ben Roan Ligtenbarg uit groep 7.
Ik heb meegedaan met de voorleeswedstrijd.
Ik heb eerst de voorleeswedstrijd op school gewonnen en mocht door naar de volgende ronde. 
Maar vanwege coronamaatregelen mocht ik niet voorlezen in de bieb. We moesten een filmpje opnemen.
Ik vond het superleuk en spannend.
Ik heb voorgelezen uit het boek Geronimo Stilton, De Voetbalkampioen.
En het ging heel goed. Ik heb niet gewonnen, maar kreeg wel een prijs.

Studiedagen en vakantierooster

De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2021-2022.

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.

Herfstvakantie 16-10-2021 24-10-2021
Kersvakantie 25-12-2021 9-1-2022
Voorjaarsvakantie 26-2-2022 6-3-2022
Goede vrijdag 15-4-2022
2e paasdag 18-4-2022
Meivakantie 25-4-2022 8-5-2022
Hemelvaartweekend 26-5-2022 27-5-2022
2e pinksterdag 6-6-2022
Zomervakantie 9-7-2022 21-8-2022

Vacature MR – herhaalde oproep

Aan het eind van dit schooljaar zal er een plek vrij komen bij de oudergeleding van de MR. Björn Heijmer
zal dan namelijk aftreden als MR-lid. Mocht u interesse hebben in het lidmaatschap van de MR en op die
wijze mee willen denken in het beleid van de H.W. Heuvelschool dan kunt u dat kenbaar maken. Dit kan
eveneens persoonlijk aan een van de leden of per e-mail.



Ben jij die enthousiaste ouder die zijn/haar kennis inbrengt en gaat meebeslissen over de toekomst van onze
kinderen, stuur dan een mail om je aan te melden. (mr@heuvelschool.nl)

Je bent natuurlijk ook altijd welkom om een van de volgende vergaderingen bij te wonen.

Kledingactie

De opbrengst van onze kledingactie was ongeveer 200 euro. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk
bedanken! Het team gaat er een mooi doel binnen de school voor bedenken.

Eind oktober, na de herfstvakantie, zal er weer een kledingactie zijn dus mocht u (of buren of familie ) oude
kleding voor ons willen bewaren, dan zou dat fijn zijn.

Luizencontrole

Wij willen iedereen vragen om alle kinderen zorgvuldig te blijven controleren op de aanwezigheid van
hoofdluis. Bij bijzonderheden graag een berichtje naar de leerkracht.

Overige activiteiten

De geplande voetbaltoernooien van DEO en REUNIE die gepland stonden in de maand april zijn
(voorlopig) afgelast. Wij hopen dat de toernooien later dit schooljaar nog door kunnen gaan.

April

1 april Paasviering (normale schooltijden, u heeft hierover een aparte een mail ontvangen)
2 april Goede vrijdag (Studiedag voor leerkrachten) – alle kinderen zijn de hele dag vrij
5 april 2e Paasdag -alle kinderen zijn de hele dag vrij
8 april Rapport
12 tm 16 april 10 minuten gesprekken
20, 21 april Eindcito groep 8
22 april Koningsspelen op school ( info volgt via de mail)
24 april Start meivakantie t/m 9 mei
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