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Schoolnieuws december 2022

Berichtje van de OR

Ouderbijdrage:
Ondanks de prijsstijgingen waar ook wij als ouderraad mee geconfronteerd worden, hebben wij besloten de
ouderbijdrage niet te verhogen. De ouderbijdrage staat al meer dan 5 jaar vast op een bedrag van € 25,- per
kind per schooljaar. Dit bedrag 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.

Kascontrole:
Marjorie Menger en Stefan Dekkers hebben de kascontrole gedaan over het schooljaar 2021-2022. Zij
hebben decharge verleend, hiervoor willen wij ze hartelijk bedanken.

Voor het aankomende schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw kascontrole lid + een reserve. Als reserve
voor het schooljaar 2022-2023 neem je plaats in de kascommissie vanaf het schooljaar 2023-2024. 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 Alvast bedankt!

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

Dewi uit groep 8 heeft de voorleeswedstrijd bij ons op school gewonnen. Goed gedaan Dewi!
Dewi zal onze school vertegenwoordigen tijdens het voorleeskampioenschap in Borculo.

Opbrengst kledingactie

De opbrengst van de Bag2school kledingactie in november was 165 euro! Dankjewel voor jullie bijdrage.
De volgende kledingactie is dinsdag 16 mei 2023. Bewaren jullie alle kleding voor ons?

Mad Science

Vandaag hebben de leerlingen van groep 3 tm 8 mogen genieten van een introductieles van Mad Science.
Vanaf januari komt Mad science na schooltijd 6 lessen verzorgen voor kinderen die daar interesse voor
hebben. Er wordt daar wel een eigen bijdrage voor gevraagd. Zie bijlage en website voor meer informatie.

http://www.heuvelschool.nl
mailto:or@heuvelschool.nl


Bericht namens de vakleerkrachten gym

Dit schooljaar start de SFB met het programma ‘Sportontdekking & Sportmotivatie’ met als doel om zoveel
mogelijk kinderen van sport en bewegen te laten genieten. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de
mogelijkheid krijgen om een sport te beoefenen die ze leuk vinden en daarnaast voldoende bewegen. Plezier
in sport is hierbij essentieel.

Met dit programma willen we drempels weghalen die deelname aan sport of bewegen belemmeren: Is het
vervoer een probleem? Weet je niet welke sport je leuk vindt? Vind je het spannend, omdat je niemand kent?
Van alle leerlingen in groep 3 t/m 8 brengen we in kaart of ze: voldoende bewegen, lid zijn van een
sportvereniging en of ze tevreden zijn met hun sportkeuze. Mocht een leerling nog geen lid zijn of bijv. niet
tevreden over zijn/haar sportdeelname dan willen we gerichte ondersteuning gaan bieden. Dat kan zijn in
groepsverband met een laagdrempelig naschools sport- en beweegprogramma en/of individuele begeleiding
van de vakleerkracht in de rol van beweegmakelaar. Omdat de vakleerkracht een bekend gezicht is voor de
leerling kan deze een belangrijke rol naar een sportvereniging spelen. De vakleerkracht kan naar behoefte
samen met de leerling en ouders/verzorgers bekijken welke drempels er zijn om wel/niet te gaan sporten om
zo de weg naar een passende sport vrij te maken. Voor de kerstvakantie gaan we met alle leerlingen van
groep 3 t/m 8 op ‘onze’ basisscholen in gesprek en nemen we een kort “interview” af. In het nieuwe jaar
kunnen we dan in overleg met ouders/verzorgers starten met de ondersteuning. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met: quenda@sportfederatieberkelland.nl

Kerstvakantie

Van vrijdag 23 december 12.00 uur t/m zondag 8 januari 2023 is de school gesloten vanwege de
kerstvakantie.

Bijlages

-Mad Science

Overige activiteiten

December  

2 december Pepernotencasino gr 5 tm 8
5 december Sinterklaasviering op school
6 december School versieren voor kerst. (welkom vanaf 19.00 uur)
13 december MR vergadering
21 december Kerstbakjes maken gr 1 tm 8, info volgt
22 december Kerstbuffet 17.00-18.30 uur. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

Ouders welkom vanaf 18.00 uur op het plein.
23 december Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie! 

9 januari 2023 School gaat weer beginnen!



Wij wensen iedereen een fijne decembermaand!!


