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Schoolnieuws december 2020
Personeel
Na de kerstvakantie zal juf Marloes na een fijn verlof haar werkzaamheden weer oppakken. Marloes zal op
vrijdag in groep 8 zijn. Op donderdag wordt ze ingezet voor verschillende werkzaamheden.
Juf Nicky zal op maandag t/m. donderdag in groep 8 blijven.
Juf Twiggy is tot de kerstvakantie nog afwezig. Juf Rhodé vervangt haar in groep 3. Wellicht zal deze tijd
nog verlengd worden, dit zullen we tijdig communiceren.
Berichtje van de OR
Kascontrole:
Robert Hietbrink en Mieke te Brinkhof hebben de kascontrole gedaan over het schooljaar 2019-2020.
Zij hebben decharge verleend voor het schooljaar 2019-2020. Hiervoor willen wij ze hartelijk bedanken. De
kascommissie voor de kascontrole bestaat uit Mieke te Brinkhof en Jürgen Nijhof.
Voor het aankomende schooljaar is er nog een reservekascontrolelid nodig. Voor de schooljaren 2021-2022
en 2022-2023 neem je dan plaats in de kascommissie. Onder het genot van een kop koffie/thee worden de
cijfers/ontwikkelingen van ouderraad besproken. Zijn er ouders/verzorgen die deze taak op zich wil nemen?
Deze ouder/verzorger kan zich aanmelden via or@heuvelschool.nl
Ouderbijdrage:
Deze bijdrage (€ 25) wordt half december via een automatische incasso geïnd van de door u opgegeven
bankrekeningnummer. Heeft u aangegeven om de ouderbijdrage in twee keer af te schrijven dan volgt half
januari de tweede inning.
Nieuwe leden ouderraad:
Eind van het schooljaar 2020-2021 verlaten vier ouders de ouderraad omdat hun jongste kind de
Heuvelschool gaat verlaten. Wie lijkt het leuk om met de ouderraad diverse activiteiten te organiseren voor
de kinderen? Ook zijn we nog op zoek naar een penningmeester. Zie bijlage voor meer informatie.
Sinterklaas
Op donderdagmiddag 3 december mogen wij Sinterklaas en zijn pieten weer welkom heten op onze school.
U heeft hierover al eerder een brief per mail ontvangen.
In tegenstelling tot wat in de jaarplanning staat, gaan alle kinderen de hele dag naar school.
Ook Sinterklaas heeft wat coronastress en zijn planning is wat anders dan we afgesproken hadden.
Sinterklaas komt bij ons nu in de middag en zijn bezoek zal alleen voor de groepen 1 tm 4 zijn.

Kerst
Het kerstfeest zal dit jaar, ook i.v.m. alle Coronamaatregelen, op een andere manier gevierd worden. Zoals u
eerder heeft kunnen lezen, mogen we het kerstdiner in de avond niet door laten gaan. Hoe we het wel gaan
doen, leest u z.s.m. in een aparte mail. Omdat we ’s avonds niet naar school gaan, zijn de lestijden overdag
gewoon van 8.30 tot 14.30 uur. De kinderen gaan op 17 december dus de hele dag naar school.
Uiteraard gaan we er met ons allen, op een aangepaste manier, een geweldig feest van maken.
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.
Yunio
Yunio is op zoek naar vrijwilligers die bij willen dragen aan een veilige en gezonde omgeving voor kinderen
om in op te groeien. Er zijn verschillende vrijwilligersprojecten. Bij het project In Huis Steungezinnen
stellen vrijwilligers hun huis en gezin open om een kind, of meerdere kinderen een aantal uur per week te
ontvangen. Bij Home-Start helpt een vrijwilliger door opvoedondersteuning en een luisterend oor te bieden
aan een ouder, wanneer het even niet vanzelf gaat. In de bijlage, namens Yunio, een flyer.
Kinderpostzegels
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2020 is maar liefst 7,6 miljoen!
Onze school heeft in het totaal €4048,- opgehaald. Dit hebben de leerlingen van groep 8 super goed gedaan!
Complimenten! Ook hebben wij als school een zilveren certificaat mogen ontvangen, omdat wij dit jaar voor
de 20e keer deel hebben genomen aan de verkoop van kinderpostzegels.
Groep 8...... Top gedaan!!

Kerstvakantie
Van vrijdag 18 december 12.00 uur t/m zondag 3 januari 2021 is de school gesloten vanwege de
kerstvakantie.
Naschoolse activiteiten en bijlages
In de bijlage vindt u een overzicht van de naschoolse activiteiten in december, een flyer namens de OR en
een flyer namens Yunio.

Overige activiteiten
December 
1 december
2 december
3 december
17 december
17 december
18 december

De surprises worden op school neergelegd. (tentoonstellen)
GMR
Sinterklaas op school
Kerstbakjes maken, info volgt.
Kerstviering op school. Alle kinderen gaan de hele dag naar school.
Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie!

4 januari 2021

School gaat weer beginnen

