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 Schoolnieuws december 2019  
 
 

 

Organisatie stichting OPONOA  

 

Zoals bekend is directeur onderwijsteam 1, Karin Tankink, met ingang van dit schooljaar met prepensioen 

gegaan. Hans Wossink heeft tijdelijk een deel van haar taken overgenomen.  

Met ingang van 1 januari zal directeur onderwijsteam Co van Schaik ook ons onderwijsteam (onderwijsteam 

1: Heuvelschool, Noord en Kiezel en Kei ) voor zijn rekening nemen. Dhr. van Schaik is op dit moment al 

directeur onderwijsteam van onderwijsteam 4.  

Gezien de krimp (minder leerlingen, dus minder inkomsten) is ervoor gekozen om de financiële 

consequenties niet ten laste te brengen bij het onderwijzend personeel (o.a. leerkrachten en 

onderwijsassistenten) maar een versobering in het management toe te passen. Concreet betekent dit, dat de 

organisatie in de nabije toekomst uit 1 lid CvB, 2 directeuren onderwijsteams, vier onderwijsteams en de 

locatie-coördinatoren zoals we die nu ook kennen zal bestaan. 

Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Heidi Eekelder Prinsen.  

 

 Berichtje van de OR 

 

Kascontrole: 

Arno Krabbenborg en Robert Hietbrink hebben de kascontrole gedaan over het schooljaar 2018-2019. Zij 

hebben decharge verleend voor schooljaar 2018-2019. 

Hiervoor willen wij ze hartelijk bedanken. De kascommissie voor de volgende kascontrole bestaat uit Robert 

Hietbrink en Mieke te Brinkhof en reservekascontrolelid is Jürgen Nijhof. 
  

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 woensdagmorgen 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. De kinderen zijn gewoon om 12.30 uur vrij.  

 

 

 

 

 
 

http://www.heuvelschool.nl/


Kerst  

 

Op maandag 9 december wordt ’s avonds vanaf 19.00 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 20 december moet alles weer opgeruimd worden. Ook hiervoor kunnen we u hulp gebruiken.  

Vanaf 8.30 uur bent u welkom.  

 

Omdat we graag willen weten hoeveel ouders er komen, vragen wij u om u even aan te melden. Dit mag bij 

de leerkracht of één van de OR leden. 

(Zie voor gegevens OR-leden ook het bericht van 21 november in de groepsapp)  

We hopen op uw komst.  
 

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.  

 

 Jubileum juf Rinske 

 

Wij feliciteren juf Rinske (groep 1/2a) met het feit dat ze in juli 2019 40 jaar in het onderwijs zat en 25 jaar 

voor onze stichting aan het werk is. Dit bijzondere feit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 12 

december gaan we met familie en (oud) collega’s een klein feestje vieren.  

 

Juf Rinske zal samen met de kinderen van groep 1/2 ook in de klas nog  

even aandacht schenken aan dit heugelijke feit.  

 

 
 

MR 

 
Rinske Pasman (teamlid) is tijdens de laatste jaarvergadering afgetreden en zal opgevolgd worden door 

Miranda Klein Leugemors. We bedanken Rinske voor haar inzet de laatste jaren!  

 

De MR bestaat nu uit de volgende leden: Bjorn Heijmer (voorzitter), Jaap Mengerink, Michel Ligtenbarg, 

Kevin ten Buuren, Karin Bonke en Miranda Klein Leugemors.  

 

 

Kinderpostzegels  

 

Groep 8 heeft €2591,00 opgehaald met de kinderpostzegelactie. Een geweldig bedrag! 

Dit bedrag wordt ingezet voor dakloze kinderen in Nederland.  

Als beloning voor de goede inzet krijgen wij als school  5 boeken pakketten opgestuurd voor onze 

leeszolder. Top gedaan, jongens en meisjes!



 

Oproep  

 

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE WEBSITEBEHEERDER VOOR 2020 

Beste Ouders van de Heuvelschool, 

 

U wordt altijd op de hoogte gehouden over het laatste nieuws over uw dochter of over uw zoon. 

Een foto, een nieuws bericht op de website het lijkt allemaal zo gewoon. 

Maar daarachter zit een hele kleine organisatie, 

Die elke keer zorgt voor een mooie presentatie. 

Het is alweer 7 jaar geleden en nu de hoogste tijd, 

Voor een nieuwe beheerd(st)er van de website!  

Ik zoek een enthousiaste ouder uit de onderbouw,                                      

Ik wil mijn taken graag overdragen aan een man of een vrouw, 

Iemand die affiniteit heeft met foto’s en een computer. 

En het team kan ondersteunen als troubleshooter. 

 

Voel jij je aangesproken en vind je dit leuk om te doen 

En ben jij die website-amateurkampioen. 

Stuur dan bij voorkeur, 

Een berichtje aan de locatiedirecteur. 

Wil je meer informatie over hoeveel werk het is allemaal 

Bel dan met onderstaand nummer voor een aanvullend verhaal. 

Met vriendelijke groet, Björn Heijmer M: +31 6 20322417 

 

 Oproep bibliotheek ouder  

 
Zoals u wellicht weet, beschikken wij als school over een groot assortiment boeken. Op maandag, dinsdag, 

woensdag en/ of donderdag, kunnen de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 een boek uitzoeken op het 

zoldertje dat zij in de klas kunnen lezen. 

Evenals in de plaatselijke bibliotheek, wordt ook op school met de computer bijgehouden welke boeken zijn 

geleend. Deze organisatie is in handen van een aantal ouders. Zij bemannen de bibliotheek vier keer in de 

week van ongeveer 8.30 uur tot 8.50 uur. 

Om het team te versterken en om alle dagen de uitleen te kunnen blijven verzorgen, zijn wij vanaf januari op 

zoek naar een nieuwe bieb-ouder. 

Lijkt het u leuk om deze taak op u te nemen, dan horen wij het graag. Voor meer informatie en opgave kunt 

u terecht bij Miranda en Twiggy in groep 3. 
 

Kerstvakantie 
 

Van vrijdag 20 december 12.00 uur t/m zondag 5 januari is de school gesloten vanwege de kerstvakantie. 

 

Naschoolse activiteiten en bijlages 

 

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

 

Overige  bijlages: Informatie Partou,  kindje wiegen in Borculo en Yunio Homestart.  
 

 

 

 

 



Overige activiteiten 

 
 

December   

2 december   Adviesgesprekken groep 8   

3 december   De surprises mogen op school neergelegd worden (tentoonstellen) 

4 december   Sinterklaas op school 

9 december   Vanaf 19.00 uur school versieren in kerstsfeer. Alle ouders zijn welkom om te helpen. 

11 december   GMR  

18 december   Kerstbakjes maken  

19 december   Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij!  

19 december   Kerstbuffet vanaf 17.00 uur   

20 december   Alle kerstspullen opruimen. Alle ouders zijn hierbij welkom vanaf 8.30 uur. 

20 december   Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie!  

  
 

 

Januari 

3 januari                     Volleybaltoernooi groep 7-8 

8 januari                     Hoofdluiscontrole 

20 januari                    GMR-vergadering  

24 januari                   Creatief circuit ronde 2 

 
   
            


