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Schoolnieuws april 2022

Afscheid juf Karin Ruiterkamp

Na 12,5 jaar fantastische inzet voor de Heuvelschool was het vandaag zover. Wij hebben afscheid genomen
van onze intern begeleider, Karin Ruiterkamp. Het waren twee gezellige dagen. Op woensdag heeft juf
Karin met alle groepen cakejes versierd en op donderdag heeft ze alle groepen nog een mooi cadeau
aangeboden. Donderdagmiddag rond 14.15 uur hebben we Karin namens alle kinderen een mooi cadeau
aangeboden en haar de school “uitgegooid”.

Karin heeft altijd met veel plezier op de Heuvelschool gewerkt. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Wij bedanken Karin voor haar geweldige inzet, haar collegialiteit, haar kennis en haar gezelligheid en
vrolijke lach. Wij wensen Karin een fantastische tijd op haar nieuwe werkplek!

Op dit moment is er helaas nog geen duidelijkheid over de opvolging van Karin.
Heidi Eekelder- Prinsen zal voorlopig, samen met de leerkrachten, de taken van Karin zo goed mogelijk op
proberen te pakken.

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 2022 op het volgende mailadres h.eekelder@oponoa.nl.  De leerlingen
die niet deelnemen zullen een vervangende opdracht op school krijgen.

Schoolvoorstelling

Donderdagavond 18 mei gaan wij in de Volharding met alle kinderen van de school een fantastische
voorstelling laten zien. Reserveert u die datum vast in de agenda. Exacte tijden volgen.

Studiedagen en vakantierooster

De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2022-2023.

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.
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Herfstvakantie 22-10-2022 - 30-10-2022
Kersvakantie 24-12-2022  - 8-1-2023
Voorjaarsvakantie 25-2-2023 - 5-3-2023
Goede Vrijdag 7-4-2023
2e paasdag 10-4-2023
Meivakantie 22-4-2023 -  7-5-2023
Hemelvaartweekend 18-5-2023 - 19-5-2023
2e pinksterdag 29-5-2023
Zomervakantie 8-7-2023 - 20-8-2023

(let op: in de vorige nieuwsbrief stond de zomervakantie verkeerd)

Kledingactie

Op donderdag 12 mei zal er weer een kledingactie zijn bij ons op school. Bewaart u de oude kleding voor
ons?

Speeltuin de Koppel

Het is zover, het speelseizoen 2022 staat voor de deur!
Woensdag 13 april gaat speeltuin de Koppel weer open doormiddel van een feestelijke Speelmiddag.

De middag is van 14.30 uur tot 16.30 uur (leden en niet leden van harte welkom).
De poort staat dan voor jullie open en de vlag in top!

Tevens zijn ze nog steeds op zoek naar extra oppas vrijwilligers zodat met regelmaat de poort geopend kan
worden voor speelplezier! Meer info bij Mona Rouhof, voorzitter Speeltuin de Koppel

Junior Einstein

Gratis gebruik maken van Junior Einstein 
Kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen gratis gebruik maken van Junior Einstein. Voor alle groepen
staan hier oefeningen in, kinderen die het leuk vinden kunnen dit gebruiken. Via deze link kunt u
inloggen: https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitaal-aanbod-leren.html
 
Je logt in met het pasnummer en wachtwoord van de bibliotheek.  

Schoolreisjes

In juni zijn er weer schoolreisjes gepland! Het is gelukt om voor alle groepen een leuk schoolreisje te
organiseren. Hierbij de data en kosten. De penningmeester van de OR zal de bedragen in juni gaan innen.
Mocht u ervoor gekozen hebben om in 2 termijnen te willen betalen, dan zal het begin en eind juni zijn.
Overige informatie over de activiteiten zal door de leerkracht per mail gedeeld worden.

De kosten voor bus en entree van de verschillende pretparken zijn flink gestegen. Daarom heeft de O.R
besloten om dit jaar per kind 5 euro te sponsoren. Hiervoor onze dank. In onderstaande bedragen is de 5
euro al verrekend.

Groep 1 en 2 – Dondertman in Holten- bedrag nog niet bekend -19 mei
Groep 3 en 4 – Dinoland Zwolle. - 25 euro – 21 juni

https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitaal-aanbod-leren.html


Groep 5 en 6 – Wildlands Emmen – 29,50 euro – 17 juni
Groep 7 en 8 – Kamp Giethoorn – 65 euro- 20 t/m. 22 juni

Overige activiteiten

April

1 april Creatief circuit
6 april Luizen(her)controle -groep 8, 1 en 2
6 april Voetbaltoernooi groep 3 en 4
8 april Podiumpret en creatief circuit
13 april Voetbaltoernooi groep 7 en 8
14 april Paasviering op school – normale lestijden
15 april Goede vrijdag (Studiedag voor leerkrachten)  – alle kinderen zijn de hele dag vrij
18 april 2e Paasdag -alle kinderen zijn de hele dag vrij
19 april MR vergadering
20 april Voetbaltoernooi groep 5 en 6
20-21 april Eind CITO groep 8
22 april Koningsspelen en sportdag – info volgt via de mail
23 april Start meivakantie tm 8 mei

Mei

12 mei Kledingactie
18 mei Schoolvoorstelling (’s avonds bij de Volharding)
19 mei Schoolreisje groep 1 en 2
26 /27  mei Vrij ivm Hemelvaart
30 mei OR vergadering


