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Schoolnieuws december 2018
Berichtje van de OR
Kascontrole:
Ilon Gossink en Arno Krabbenborg hebben op maandag 29 oktober 2018 de kascontrole gedaan over het
schooljaar 2017-2018.
Hiervoor willen wij Ilon Gossink en Arno Krabbenborg bedanken. De kascommissie voor de volgende
kascontrole bestaat uit Arno Krabbenborg en Robert Hietbrink. Zij gaan in oktober 2019 het schooljaar
2018-2019 controleren. De penningmeester zoekt voor de aankomende kascontrole nog een reservelid.
U kunt zich aanmelden of nadere informatie opvragen via or@heuvelschool.nl. Wordt u niet als reservelid
ingezet dan schuift u door naar schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. De kascontrole duurt ongeveer een uur
tot anderhalf uur onder het genot van een kop koffie met een lekkernij.
Ouderbijdrage:
Deze bijdrage (€ 25) wordt via een automatische incasso half december geïnd van de door u opgegeven
bankrekeningnummer. Heeft u te kennen gegeven dat de ouderbijdrage in twee keer dient te worden
afgeschreven dan volgt half januari de twee ronde.
Sinterklaas
Op dinsdagmorgen 4 december zullen Sinterklaas en zijn pieten onze school bezoeken. De verwachte
aankomst zal ongeveer 8.45 uur zijn (kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn) en iets voor
12.00 uur nemen we afscheid van ze. Alle kinderen gaan ’s middags gewoon naar school.
Kerst
Op donderdag 6 december wordt ’s avonds vanaf 18.30 uur de hal/klassen in kerstsfeer gebracht. Hiervoor
hebben we ouders nodig die het leuk vinden om te komen helpen samen met O.R. leden en enkele
teamleden. Wilt u ons komen helpen? U bent van harte welkom!
Vrijdag 21 december moet alles weer opgeruimd worden. Ook hiervoor kunnen we u hulp gebruiken.
Vanaf 8.30 uur (’s morgens) bent u welkom.
Omdat we graag willen weten hoeveel ouders er komen, vragen wij u om u in te schrijven. Bij de
kleuteringang en bij de hoofdingang hangen lijsten waar u zich kunt inschrijven. We hopen op uw komst.
Informatie over alle kerstactiviteiten krijgt u volgende week per mail.
Kerstkaarten
Met het team hebben wij de afspraak gemaakt dat de kinderen op school geen kerstkaarten uitdelen. Mocht
uw kind toch wat willen maken voor klasgenoten, wilt u het dan bij het kind thuisbrengen?
Wat wel een mogelijkheid is, is om één kerstkaart te maken voor de hele klas . We zullen de kaart dan op
een mooie plek ophangen.

Schilderwerkzaamheden
Begin december wordt er een start gemaakt met schilderwerkzaamheden binnen de school. Alle lokalen en
overige ruimtes worden opgeknapt. Op het moment dat een lokaal geschilderd wordt, zal de groep tijdelijk
(ongeveer 2 a 3 dagen) naar het speellokaal gaan.
We hopen dat eind februari alle werkzaamheden zijn afgerond.
MR
Marloes Spikker (teamlid) is tijdens de laatste jaarvergadering afgetreden en zal opgevolgd worden door
Kevin ten Buuren. Ook Jeroen Bolster (ouder) heeft afscheid genomen. Zijn taak zal worden overgenomen
door Michel Ligtenbarg. We bedanken Jeroen en Marloes voor hun inzet de laatste jaren!
De MR bestaat nu uit de volgende leden: Bjorn Heijmer (voorzitter), Jaap Mengerink, Michel Ligtenbarg,
Rinske Pasman, Kevin ten Buuren en Karin Bonke.
Boekenverkoop
Op 12, 13 en 14 december hebben wij op school een boekenverkoop. Leesboekjes en methodes waar we op
school niets meer mee doen maar die nog altijd erg leuk zijn om te lezen, worden op school verkocht voor
een klein bedrag. Van het bedrag kunnen we dan weer nieuwe boeken kopen voor school. Een paar dagen
voor de verkoop zullen we foto’s in de app zetten. Komt u ook even kijken? Graag zoveel mogelijk gepast
betalen.
Kerstvakantie
Van vrijdag 21 december 12.00 uur t/m 6 januari is de school gesloten vanwege de kerstvakantie.

Naschoolse activiteiten
In de bijlage vindt u een overzicht van de naschoolse activiteiten in december.

Overige activiteiten
3 december
4 december
4 december
4 december
6 december
12 december
12,13,14 december
13 december
19 december
20 december
20 december
20 december
21 december
21 december

de surprises mogen op school neergelegd worden (tentoonstellen)
sinterklaasviering: 8.40 aankomst sinterklaas.
's middags pepernotencasino voor de groepen 5 t/m 8.
's middags sint activiteiten in de klas voor de groepen 1 t/m 4.
vanaf 19.00 uur school versieren in kerstsfeer. Alle ouders zijn welkom om te helpen.
GMR-vergadering
boekenverkoop na schooltijd
techniek groep 7. Fiets mee.
kerstbakjes maken voor alle groepen. Informatie hierover volgt nog.
kerstdiner 17.00 tot 18.30 uur.
techniek groep 8. Fiets mee.
kleuters 's middags vrij vanaf 12.00 i.v.m. met kerstdiner.
alle kerstspullen opruimen. Alle ouders zijn hierbij welkom.
alle kinderen om 12 uur vrij!

4 januari
9 januari
18 januari
23 januari
25 januari
29 januari

volleybaltoernooi groep 7-8
hoofdluiscontrole
open dag Zone-college (AOC)
GMR-vergadering
creatief circuit ronde 2
studiedag –alle kinderen zijn vrij!

