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Schooljaar 2018-2019 

Na een leuke zomervakantie met geweldig mooi 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 3 nieuwe collega’s op school, Betty, Sieuwke en Loes. Betty en Sieuwke zijn de leerkrachten van 

groep 1/2 b en Loes is onze nieuwe onderwijsassistent.  

 

De gymlessen gaan op dinsdag verzorgd worden door juf Quenda en op donderdag door juf Anouk. Juf 

Anouk is voor de kinderen een nieuwe gymjuf.  

 

We wensen alle nieuwe leerkrachten een hele fijne tijd bij ons op school. In de onderstaande stukjes zullen 

de leerkrachten zich kort voorstellen. We gaan voor een goed, prettig en leerzaam jaar, waarbij we rekenen 

op een goede samenwerking met iedereen! 

 

Even voorstellen….. 

 

Beste ouders, wij mogen ons via deze weg even aan u voorstellen.  

Met ingang  van dit schooljaar zijn wij de nieuwe juffen, werkzaam in groep 1 en 2b. Hiervoor hebben we 

jarenlang gewerkt op o.b.s. Noord.  

Wij hebben voor de vakantie al kennis gemaakt met de kinderen die bij ons in de groep komen. Wij hebben 

er zin in. Groetjes Sieuwke Aalderink en Betty Derksen-de Weerd 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mijn naam is Loes Dinkelman, 34 jaar en ik woon in Lochem 

Ik ben mama van zoontje Dyon van 11 jaar en zoontje Lucas van bijna 2 jaar .           

Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent niveau 4.  

Ik ben de opleiding begonnen toen ik op het speciaal onderwijs,  

waar Dyon op zit, in aanraking kwam met de onderwijsassistenten.                

Wat een dankbaar beroep en wat fijn dat zij naast de leerkrachten  

de leerlingen net die extra ondersteuning kunnen geven. 

Ik hoop veel leerlingen te mogen begeleiden en te ondersteunen  

en veel te leren van mijn nieuwe collega’s. 

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!                                       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben Anouk Groot Kormelink, 25 jaar oud en woon in Beltrum. Ik ga op de donderdag de lessen 

bewegingsonderwijs geven aan de groepen 1 t/m 8. Naast het werken voor Sport 

Federatie Berkelland volg ik de deeltijd opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo). 

Daarvoor heb ik de opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding afgerond aan het 

Windesheim in Zwolle.  

Twee jaar geleden heb ik vanuit de Pabo stagegelopen op de Heuvelschool, waar ik 

het erg naar zin heb gehad.  

Naast het werk en mijn opleiding voetbal ik en geef ik voetbaltraining.  

 

Ik vind het erg leuk om weer terug te zijn bij de Heuvelschool en heb veel zin om 

aan de slag te gaan! 

 

http://www.heuvelschool.nl/


Ouderavond (informatieavond)  

Op maandag 17 september is voor alle groepen de informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie over 

het komende schooljaar. We starten om 19.30 uur. Er wordt in alle groepen een (korte) informatieronde 

gehouden. 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.  

Dinsdag16 oktober   -vanaf 14.50 uur (groep 6 18 oktober)  

Donderdag 22 november  -vanaf 19.00 uur 

Maandag11 februari    -vanaf 19.00 uur  

Donderdag 4 april      -vanaf 14.50 uur 

Dinsdag 28 mei     -vanaf 19.00 uur 

Maandag 24 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 en voor groep 3 is een extra avond gepland in november.   

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 3 met de zwemlessen. Voor de zwemlessen wordt een ouderbijdrage gevraagd.  

U ontvangt hierover nog informatie van de leerkrachten. 

 

Schooltuin  

Voor de zomervakantie hebben wij een oproep gedaan voor hulp in de schooltuin. Veel mensen hebben hier 

gehoor aan gegeven. Op maandagavond 17 juli waren er veel ouders en kinderen die flink de handen uit de 

mouwen hebben gestoken. Er is door iedereen hard gewerkt en de tuin ligt er weer keurig verzorgd bij. 

Ook tijdens de vakantie zijn er enkele ouders geweest die de tuin onderhouden hebben. 

Via deze weg willen we iedereen nogmaals hartelijk danken voor de hulp. Zonder jullie redden we het niet. 

 

Septemberfeest  

Vrijdag 7 september gaan de kinderen naar de feesttent op de Veemarkt om een leuke goochelshow te 

bekijken. Kommie Toeper en zijn assistent Pet nemen de kinderen mee op een hilarische goocheltoer waar 

veel goocheltrucs misgaan maar tot hun eigen verbazing ook een paar goed! Alle kinderen van de 

Heuvelschool (groep 1 t/m 8) verzamelen om 8.40 uur bij de feesttent. Er is een bord met de naam van de 

school, waar de kinderen zich kunnen verzamelen. De voorstelling begint om 9.00 uur. Om ca. 10.00 uur 

kunt u uw kind bij de tent komen ophalen. 

Daarna zijn alle kinderen lesvrij.  

 

Er zijn dit jaar geen kermismunten meer. Dit jaar is er een actie op woensdag: alle kermisattracties kosten  

€ 1,00 de gehele dag.  

Er worden dus geen kermismunten meer uitgedeeld. Tevens zijn oude kermismunten niet geldig. 

 

Kamp Giethoorn groep 7 en 8   

De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 26, 27 en 28 september op kamp naar Giethoorn. De voorbereidingen 

zijn in volle gang. Meer informatie krijgt u half september.  

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.  



 

Jaarrooster  

Het rooster met alle activiteiten van dit schooljaar staat weer op de website.  

Door allerlei factoren kan het voorkomen dat we een activiteit o.i.d. moeten verplaatsen. Dit zal in de 

nieuwsbrief of in een aparte mail aangegeven worden.  

 

Bridgelessen  

Ook dit jaar willen wij  weer bridgelessen aan gaan bieden. Er zal, bij voldoende belangstelling, een 

beginnersgroep zijn en een groep voor gevorderden. De leerkracht zal (in overleg met het kind) bekijken 

welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.  

 

Sportintro korfbal  

Ieder jaar organiseert korfbalvereniging Olympia in aanloop naar het schoolkorfbaltoernooi sportintrolessen 

voor de kinderen. Dit jaar maken groep 3, 4 en 5 gebruik van deze lessen. Hierdoor zal het gymrooster op 11 

september eenmalig iets anders zijn, dan op de reguliere dinsdag. Het rooster is als volgt: 

 

8.30-9.15 uur groep 6 in zaal Noord 

9.15-10.00 uur groep 7 in zaal Noord 

10.15-11.00 uur groep 8 in zaal Noord 

12.00-12.45 uur groep 5 op het veld van KV Olympia 

12.45-13.30 uur groep 4 op het veld van KV Olympia 

13.30-14.15 uur groep 3 op het veld van KV Olympia. De kinderen van groep 3 worden hier opgehaald. 

Denkt u aan gepast schoeisel en aan gepaste kleding? 

 

Sportuurtje  

 

Ook dit jaar worden er weer verschillende sportuurtjes georganiseerd door Beweegwijs en de sportfederatie 

Borculo (SFB). Op maandag door Beweegwijs, bij ons op school, zie voor data en activiteiten de bijlage. 

Data en locaties van de SFB staan op onderstaande flyer. Iedereen is overal van harte welkom.  

 

 
 

 



Overige activiteiten  

7 september   Septemberfeest: zie hiervoor de informatie in deze nieuwsbrief.  

11 september   sport introlessen korfbal groep 3-4-5 (let op gewijzigd gymrooster hierboven!)  

17 september   informatie avond start 19.30 uur 

22 september  schoolkorfbaltoernooi 

25 september   sportintro kickboksen tijdens gymlessen 

26/27/28 september kamp Giethoorn groep 7 en 8    

 

3 oktober   studiedag OPONOA – alle kinderen zijn de hele dag vrij!  

8 oktober   Kunstroute groep 6 in Geesteren 

10 oktober   grote wetenschapsdag groep 5 tot en met 8 

16 oktober   ontwikkelingsgesprekken vanaf 14.50 uur ( groep 6 op 18 oktober vanaf 14.50 uur) 

17 oktober   podium pret 

17 oktober   verbindingsmiddag wijk de Koppel in wijkgebouw de Koppel 

22 t/m 26 oktober  herfstvakantie 

23 oktober   waterpolotoernooi groep 3 tot en met 6 

31 oktober   hoofdluiscontrole 

 

 


