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                 Schoolnieuws februari 2018  
 

 

Schooladviezen groep 8  
 

Op vrijdag 9 en maandag 12 maart zullen de adviesgesprekken voor groep 8 plaatsvinden. Voorafgaand aan 

dit gesprek krijgen de ouders van de kinderen uit groep 8 een schriftelijk advies voor het voortgezet 

onderwijs. Dit advies is gebaseerd op ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Met meerdere leerkrachten die 

de kinderen kennen wordt dit advies uitvoerig besproken. De uitnodiging voor het gesprek krijgt u via de 

groepsleerkracht.  

 

De eindcito is dit jaar 18 ,19 en 20 april. Wij wachten met het bekend maken van de Cito uitslag totdat wij 

de resultaten op papier binnen krijgen. In de media wordt er vaak al een paar dagen eerder gesproken over 

de cito uitslag.  

 

LIO stagiaire in groep 5  

 

In februari start Laura Bemer bij ons als lio stagiaire. Een lio stagiaire zit in de laatste fase van de opleiding 

tot leerkracht. Nadat Laura enkele weken heeft ‘meegedraaid’ om te kijken hoe het op de Heuvelschool gaat, 

zal ze na verloop van tijd steeds meer zelfstandig gaan werken met de kinderen uit groep 5. Naast het 

werken voor groep 5 zal ze ook een studieopdracht bij ons op school gaan uitvoeren. Karin Bonke en Ursula 

zullen Laura gaan begeleiden. Laura loopt 4 dagen stage tot de zomervakantie. 

 

Hieronder een berichtje van Laura:  

Hoi, ik ben Laura Bemer, 21 jaar. Ik zit in mijn 4e jaar van de Pabo. Deze opleiding volg ik op het Saxion te 

Deventer. Het komende half jaar kom ik op de Heuvelschool stage lopen in groep 5. Ik zal er op de 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn.   

Daarnaast vind ik het heerlijk om leuke dingen te doen met vrienden. Dansen en muziek vind ik ook erg 

leuk! 

 

Schoolvoorstelling 14 maart !!  

 

Woensdagavond 14 maart zullen alle kinderen van de Heuvelschool een voorstelling gaan verzorgen bij de 

Volharding. Deze avond zal om 19.00 uur beginnen.  

Wat er allemaal gaat gebeuren, dat wordt later bekend gemaakt. Houdt u de datum alvast vrij in de agenda?  

 

Talentenmuur  

 

Het motto van de school “ieder kind zijn talent” willen we op meerdere manieren onder de aandacht 

brengen. Tijdens het “open podium” kunnen kinderen dansen, muziek maken, zingen, toneel spelen, 

presenteren enz. Maar niet alleen op het podium kunnen kinderen hun talenten laten zien. In de hal van de 

school  is een talentenmuur. In het midden van de “talentenmuur” hangt een magnetisch bord en aan beide 

kanten hangen grote letterbakken. Hier kunnen de kinderen  ruimtelijk materiaal exposeren of tekeningen, 

diploma’s, verhalen o.i.d. ophangen.  

Waar is uw kind trots op, wat kan uw kind goed, wat wil hij/zij graag aan anderen laten zien?  

Wij willen graag alle kinderen de gelegenheid geven hun talenten te laten zien. 

http://www.heuvelschool.nl/


 

Hieronder volgt een lijst van mogelijkheden. 

-Een schilderij, collage of tekening 

-Een foto, medaille of diploma bijv. op sportgebied 

-Schrijven van een gedicht of verhaal 

-Laten zien van een hobby of een foto daarvan bijv. knutselen, bloemschikken, borduren 

-Fotograferen bijv. natuurfoto’s 

-Krantenartikel of foto van het kind 

-Een foto van de tuin of het dier dat verzorgt wordt door het kind 

-Het laten zien van een gedeelte van een verzameling, bijv. stenen 

-Een mooi bouwwerk van lego of knex (of een foto daarvan) 

-Enz. enz. 

 

De kinderen mogen de spullen mee naar school nemen en in overleg met de leerkracht kunnen we het dan 

een mooi plekje geven.  

 

Cool 2 be fit   

 

In het voorjaar van 2018 gaat er een groep starten in Borculo voor  kinderen van 4 t/m 8 jaar met 

overgewicht. Dit is in samenwerking met een fysiotherapeut (Andra Weg uit Borculo), een 

voedingsdeskundige en een psycholoog. Ouders en kinderen die belangstelling hebben kunnen zich 

aanmelden via de website: www.cool2bfit.nl. Zie de bijlage voor meer informatie.  

 

 

Emte zegels voor school  

 

Wij hebben weer heel veel zegels mogen ontvangen voor de boodschappenpakketten van de Emte. In het 

totaal hebben we 8 dozen op kunnen halen. De inhoud van de pakketten kunnen we goed gebruiken voor de 

schoolreisjes en voor prijsjes bij diverse activiteiten. Iedereen hartelijk dank !!  

 

Studiedagen en vakantierooster  

 

Studiedagen  

14-2-18     studiedag OT 

30-3-18     OPONOA inspiratiedag 

21-6-18    studiedag Heuvel  

Op bovenstaande dagen zijn alle 

kinderen vrij !  

 

  

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018  

2e Paasdag 2-4-2018  

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

27-04-2018 t/m 09-05-2018  

Hemelvaart + vrijdag 10 en 11 mei 2018  

2e Pinksterdag 21-5-2018  

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

 

Overige activiteiten 

 

Februari: 

2 februari    -Inloopspreekuur Maria Krabbenborg (schoolverpleegkundige) 8.30 uur   

4 februari   -Touwtrek toernooi groep 5 tot en met 8 

14 februari    -Studiedag onderwijsteam 1. Alle kinderen zijn lesvrij. 

21 februari    -Open podium 

22 februari    -Rapport mee 

22 februari    -sportuurtje BSF Freerunnen -14.45 gymzaal bij school Noord  

26 februari t/m 2 maart  -Voorjaarsvakantie 

 

 

 

http://www.cool2bfit.nl/


Maart:  

5 maart    -Groep 5 les moestuintjes  

7 maart    -Open dag voor nieuwe ouders  

9/12 maart    -Adviesgesprekken groep 8  

9,16,23 maart    -Creatief circuit ronde 3  

10 maart    -NL doet  

12 maart    -Meester/juffendag met oa workshops  

14 maart    -Schoolvoorstelling vanaf 19 uur bij de Volharding 

15 maart    -Voorstelling de snelste zebra voor de groepen 4, 5, 6, 10.45 bij de Volharding 

20 maart  -Schoolvoorstelling Cliffhanger voor de groepen 7 en 8, 10.45 uur in Neede        

20 maart    -OR vergadering 

21 maart    -Verkiezingen op school  

22 maart    -Les ik eet het beter voor groep 6-7-8 

22 maart    -Contactgesprekken vanaf 19 uur  

26 maart  -Voorstelling 10x Daan = moed, gr 1,2, en 3, 10.45 uur bij de Volharding 

27 maart    -MR vergadering op de Kiezel en Kei/ da Vinci om 20 uur 

28 maart   -Grote rekendag 

29 maart    -Paasactiviteit op school  

30 maart    -Studiedag OPONOA, alle kinderen zijn lesvrij 

 

 

 

April  

4 april     -Voetbaltoernooi groep 3-4 

11 april    -Voetbaltoernooi groep 7-8 

13 april    -Sponsorloop 

18 april    -Voetbaltoernooi groep 5-6 

18 april    -GMR 

20 april   -KoningSportExperience groep 5-8 

 
 


