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Schoolnieuws december 2021

Berichtje van de OR

Ouderbijdrage: 
De bijdrage (€ 25) wordt half december via een automatische incasso geïnd van het door u opgegeven
bankrekeningnummer. Heeft u aangegeven om de ouderbijdrage in twee keer af te schrijven dan volgt half
januari de tweede inning. 
 
We zijn dit jaar overgestapt op nieuwe boekhoudsoftware.
Om het incassoproces te testen kan het voorkomen dat niet alle klassen tegelijk worden geïncasseerd.

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.

Voorleeswedstrijd

Sanne Everts uit groep 7 heeft de voorleeswedstrijd bij ons op school gewonnen. Goed gedaan Sanne!
Sanne zal onze school vertegenwoordigen tijdens het voorleeskampioenschap in Borculo.

Opbrengst kledingactie

De opbrengst van de Bag2school kledingactie in oktober was 178 euro! Dankjewel voor jullie bijdrage.
De volgende kledingactie is donderdag 12 mei 2022.

Vraag van juf Betty

Voor het zelfgemaakte Sinterklaas/Kerst-huis in de klas zoek ik kleine meubeltjes, popjes en decoratie.
Mocht iemand iets over hebben, dan houd ik me aanbevolen. Groetjes Juf Betty

Kerstvakantie

Van vrijdag 24 december 12.00 uur t/m zondag 9 januari 2022 is de school gesloten vanwege de
kerstvakantie.

Bijlages

-In januari start het Segnocollectief met de oriëntatielessen muziek. Dorien Jansen Venneboer (onze
muziekjuf in de groepen 1 tm 5) gaat deze lessen verzorgen.

http://www.heuvelschool.nl


De kinderen leren in 15 lessen meer over muziekinstrumenten, gaan samen muziek maken en kunnen na
afloop een aantal lessen krijgen op hun instrument van keuze. In de bijlage de brief met info over die lessen.

-GGD voorstelrondje: Wie is er allemaal bij onze school betrokken?

Overige activiteiten

December  

24 december Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie! 

10 januari 2022 School gaat weer beginnen!



 


