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                 Schoolnieuws februari 2019 
 

 

2019….. 

 

En dan is het alweer tijd om een nieuwbrief te maken voor februari 2019. 

Dat betekent dat januari alweer bijna voorbij is. 1 Januari … het moment om iedereen een gelukkig 

nieuwjaar te wensen. Helaas begon dit jaar voor ons allemaal heel anders. Wij kregen het intens verdrietige 

bericht over het overlijden van juf Astrid. 

 

In de afgelopen weken hebben wij (team en ouders) hierover veel contact gehad met elkaar via de 

groepsapp, de mail of gewoon in een gesprek op school. Het is fijn om te merken dat er veel met elkaar 

gedeeld kan worden en wij willen dan ook vragen om dit te blijven doen. Het is belangrijk dat we van elkaar 

weten wat er speelt.  

Wat gebeurd is, zal nog wel een tijd zijn weerslag hebben binnen de school. Het is ook moeilijk om altijd 

voor iedereen de juiste keuze te maken maar we proberen er met elkaar het beste van te maken. Door begrip 

te hebben voor en rekening te houden met elkaar gaat het vast en zeker lukken! 

 

Schooladviezen groep 8  
 

Op maandag 11 en woensdag 13 maart zullen ’s middags 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 op 16 en 17 april 2019. De toets is zal dit jaar in 2 dagen worden afgenomen. 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 6 

 

In februari start Milou Assink bij ons in groep 6 als LIO-stagiaire. Wij denken dat we, door de inzet van  

Milou nog meer tijd voor individuele begeleiding kunnen creëren in groep 6. Een LIO-stagiaire zit in de 

laatste fase van de opleiding tot leerkracht. Milou doet de verkorte variant van de PABO en zal daarom 1 

dag in de week aanwezig zijn voor haar LIO-stage.  

Nadat Milou enkele weken heeft ‘meegedraaid’ om te kijken hoe het op de Heuvelschool gaat, zal ze na 

verloop van tijd op donderdag steeds meer zelfstandig gaan werken met de kinderen uit groep 6. Kevin zal 

Milou gaan begeleiden.  

 

Hieronder een kort berichtje van Milou:  

Hallo, mijn naam is Milou Assink en ik kom de rest van dit schooljaar stage lopen bij de Heuvelschool. Ik 

ben vorig jaar gestart met de 2-jarige deeltijdroute van de Pabo bij Saxion Deventer en hoop aan het eind 

van dit schooljaar af te studeren. 

http://www.heuvelschool.nl/


Na het behalen van mijn HBO-SPH diploma in 2017, ben ik gaan werken op een klinische groep in de 

kinderpsychiatrie. Mijn wens om voor de klas te staan bleef bestaan, dus besloot ik om hetzelfde jaar nog te 

starten met de pabo naast mijn baan. In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal, speel ik gitaar, bak ik een taart of 

maak ik een ritje met de motor. 

Ik zal vanaf 31 januari iedere donderdag in groep 6 te vinden zijn en zal daarnaast nog wat extra dagen in 

andere groepen meekijken. Ik heb er zin in, tot snel. 

 

Bezoek Careaz 

Op donderdag 7 februari gaat groep 1/2 b op bezoek bij de bewoners van Careaz (Andriessenhuis). De 

kinderen zullen daar samen met de bewoners gezelschapspelletjes gaan doen. We lopen vanuit school daar 

naar toe.  

 

Verjaardagen vieren bij groep 1 en 2 

De verjaardagen van de kinderen worden in de groepen 1 en 2 altijd uitgebreid gevierd. Ouders zijn hierbij 

van harte uitgenodigd.   

Wij willen via deze brief nogmaals kenbaar maken dat filmen tijdens deze viering niet toegestaan is. Een 

foto maken voor eigen gebruik mag wel. 

 

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. 

 

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.  

 

Open dag voor nieuwe ouders - 5 maart 2019  

 

Op dinsdag 5 maart is er van 8:45 – 18:00 uur de gelegenheid voor ouders van leerlingen die een school 

gaan kiezen, om de school in werking te bekijken. Tevens zal er die dag informatie worden gegeven over de 

school. 
 



Overige activiteiten 

 

Februari:   

1-8-15 februari creatief circuit 

5 februari  muziekmarkt groep 4 en 5  

7 februari   groep 1/2 b brengt een bezoek aan Caeraz (Andriessenhuis). 

10 februari        touwtrektoernooi voor groep 5 tot en met 8    

11 februari       ontwikkelingsgesprekken vanaf 19.00 uur  

12 februari  OR vergadering  

20 februari       open podium  

21 februari       rapport mee  

23 februari       start voorjaarsvakantie t/m 3 maart  

 

 

 

Maart :  

5 maart   open dag voor nieuwe ouders  

6 maart   hoofdluiscontrole 

7 maart   techniek groep 7    

11/ 13 maart   adviesgesprekken groep 8  

12 maart   MR vergadering 

14 maart  techniek groep 8  

15 maart   staking in het gehele onderwijs. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

   Een brief met meer info volgt z.s.m. 

15/16 maart   NL doet 

20 maart   GMR  

22 maart   inloopspreekuur schoolverpleegkundige  

22/29 maart  creatief circuit  

27 maart   meester en juffendag 

 

 

 

 
 


