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                 Schoolnieuws augustus/september 2017  
 

Schooljaar 2017-2018  

Na een leuke zomervakantie met (helaas) wisselvallig weer hebben wij er weer zin in om er, samen met de 

kinderen en ouders, een gezellig en leerzaam jaar van te maken.  Zoals u al weet verwelkomen we dit 

schooljaar 1 nieuwe collega op school, Miranda Kiewiet. Ook is het in de vakantie bekend geworden dat 

Evelien Geerdink bij ons komt werken als conciërge. Zij zal m.u.v. de woensdag alle ochtenden op school 

zijn. We wensen Miranda en Evelien een hele prettige tijd bij ons op school . 

Juf Ans wil vanaf deze week weer een paar uur  op school aan het werk gaan. Zij zal op therapeutische basis 

allerlei werkzaamheden buiten de groep gaan doen.  

 

We gaan voor een goed, prettig en leerzaam jaar, waarbij we rekenen op een goede samenwerking met 

iedereen! 

 

Ouderavond (informatieavond)  

Dit schooljaar zal de informatieavond aan het begin van het schooljaar een andere opzet krijgen.  

Op dinsdagavond 19 september starten we om 19.30 uur met de algemene informatie over dit schooljaar en  

geven we u de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna heeft u de mogelijkheid om in de groepen te kijken. 

U krijgt hier t.z.t nog een uitnodiging voor.    

 

Informatie ontwikkeling kind(eren) naar ouders 

Komend schooljaar zijn een aantal data gepland, waarin u zich kunt inschrijven voor een gesprek. De 

gesprekken zijn niet standaard gekoppeld aan een rapport. Bij zorg wordt er altijd contact opgenomen.  

Uiteraard is het altijd mogelijk om buiten deze tijden om een gesprek aan te vragen.  

 

De volgende data zijn vastgelegd voor de contactgesprekken.  

Donderdag 28 september  -vanaf 14.50 uur  

Maandag 13 november  -vanaf 19.00 uur 

Maandag 29 januari      -vanaf 14.50 uur  

Donderdag 22 maart     -vanaf 19.00 uur 

Dinsdag 22 mei     -vanaf 19.00 uur 

Dinsdag 26 juni       -vanaf 14.50 uur  

 

Omdat er meerdere data zijn voeren wij per keer zo’n 10 gesprekken per groep. Wij gaan er van uit dat ieder 

kind  2 keer per jaar besproken wordt.  

Vanaf de 2e helft in groep 7 en in heel groep 8 worden de gesprekken anders gepland i.v.m. 

adviesgesprekken voortgezet onderwijs. De formulieren hangen inmiddels bij de klassen.  

 

 

Zwemmen 

De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan op vrijdagochtend om de week zwemmen in zwembad ‘t Timpke.  

Deze week start groep 4 met de zwemlessen. Voor de zwemlessen wordt een ouderbijdrage gevraagd.  

U ontvangt hierover nog informatie van de leerkrachten. 

 

Oproep overblijfouder 

http://www.heuvelschool.nl/


Wie komt ons overblijfteam versterken??  

 

We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om te helpen met de overblijf. Het 

kan als inval bij ziekte (dus incidenteel) maar in overleg ook op vaste tijden. Uiteraard zit er een kleine 

onkostenvergoeding aan vast. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi Eekelder-Prinsen.  

 

Gymnastiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jord vervangt Quenda. Zij is met zwangerschapsverlof. T.z.t. zal zij de lessen van Jord weer overnemen.  

 

 

 

 

 

Septemberfeest  

Vrijdag 1 september gaan de kinderen niet naar school. Zij krijgen in de feesttent op de Veemarkt een show 

van jeugdcircus Caroly uit Goor te zien. Dit jaar is de opzet anders dan voorgaande jaren. Alle kinderen van 

de Heuvelschool (groep 1 t/m 8) verzamelen om 10.40 uur bij de feesttent. Er is een bord met de naam van 

de school, waar de kinderen zich kunnen verzamelen. De voorstelling begint om 11.00 uur. Om ca. 11.50 

uur kunt u uw kind bij de tent komen ophalen. 

’s Middags zijn alle kinderen lesvrij. 

 

Alle kinderen ontvangen voor het septemberfeest 3 muntjes om op woensdagmiddag  naar de kermis te 

kunnen gaan.  

dag groep tijd gymzaal leerkracht 

dinsdag 8  8.30 –   9.15uur Noord Jord  

 7  9.15 –10.00 uur Noord Jord  

 6 10.15– 11.00 uur Noord Jord 

 5 11.00 - 11.45 uur Noord Jord  

 4 12.45-  13.30 uur Noord  Jord 

 3 13.30-  14.15 uur Noord  Jord  

     

donderdag 6   8.30 –   9.15 

uur 

Noord Susanne  

 5   9.15 – 10.00  

uur 

Noord Susanne  

 7 10.15 – 11.00 

uur 

Noord Susanne  

 8 11.00 – 11.45 

uur 

Noord Susanne  

 1 12.30 -13.00 uur  Heuvelschool  Susanne  

 2 13.00-13.30 uur Heuvelschool Susanne  

 3 13.30-14.00 uur Heuvelschool Susanne 

 4 14.00-14.30 uur Heuvelschool Susanne 



 

Kamp Giethoorn groep 7 en 8   

De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 13, 14 en 15 september op kamp naar Giethoorn. De voorbereidingen 

zijn in volle gang.  

Half september zal de penningmeester van de OR de bedragen voor het kamp innen. Mocht u in 2x betalen 

dan zal de 2e keer half oktober zijn.  

 

Studiedagen en vakantierooster  

 

Studiedagen  

13-9-17     OPONOA inspiratiedag 

8-11-17     studiedag OT 

22-1-18     studiedag Heuvel 

14-2-18     studiedag OT 

30-3-18     OPONOA inspiratiedag 

21-6 -18    studiedag Heuvel  

Op bovenstaande dagen zijn alle 

kinderen vrij !  

 

 

 

Vakantie 2017-2018  

Eerste schooldag 21-8-2017  

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017  

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018  

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018  

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 
 

 

 

 

Overige activiteiten 

 

augustus 

24 augustus  foto’s maken voor website  

 

september 

1 september  voorstelling tent Circus Caroly, 10.40 uur aanwezig bij feesttent op de markt.  

6 september  extra luizencontrole in groep 5 en 7  

13 september  Oponoa inspiratiedag- alle kinderen zijn vrij!!  

13-14-15 sept.  Giethoorn  

16 september  badmintontoernooi groep 5-6 

19 september  info avond 

23 september  korfbaltoernooi groep 3-8 en korfbalspelletjes groep 1/2 

28 september  ontwikkelingsgesprekken vanaf 14.50 uur 

 

 

 

 

 


