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Schoolnieuws februari 2020
Staking
Op 30 en 31 januari zal de school gesloten zijn i.v.m. de grote landelijke onderwijsstaking.
Schooladviezen groep 8
Op maandag 9 en woensdag 11 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 15 en 16 april 2020. De toets 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.
Actie voorAustralie
Onderstaande meiden uit groep 6, Lynn, Anouk, Jolie en Lotte (niet op de foto) zijn druk geweest met lege
statiegeldflessen ophalen. Ook Zoë, Lindsy en Danique uit groep 8 hebben een actie opgezet. Hierover heeft
u vorige week mail gehad. (totale opbrengst is op dit moment nog niet bekend)
De opbrengst van beide acties gaat naar Australie. Goed bezig meiden!

Leuk nieuws!!
Deze week heeft juf Marloes uit groep 8 het leuke nieuws verteld dat ze in verwachting is. Van harte
gefeliciteerd namens ons allemaal !! Wij wensen juf Marloes een hele fijne zwangerschap.
Juf Marloes zal waarschijnlijk niet het hele jaar in groep 8 af kunnen maken. Ouders en leerlingen uit groep
8 zullen we op de hoogte brengen zo gauw er meer duidelijkheid is.

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 K’nex (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 2020
Op donderdag 5 maart is er voor ouders van leerlingen die een school gaan kiezen van 8:45 uur tot 18:00 uur
de gelegenheid om de school te bekijken. Tevens zal er die dag informatie worden gegeven over de school.
Op de website is meer informatie te bekijken.
Lio stagiaire in groep 6
In februari start Anna Roelofsen bij ons in groep 6 als LIO-stagiaire. Een LIO-stagiaire zit in de laatste fase
van de opleiding tot leerkracht. Anna zal tot het einde van het schooljaar 4 dagen in de week (woensdag
niet) aanwezig zijn voor haar LIO-stage.
Nadat Anna enkele weken heeft ‘meegedraaid’ om te kijken hoe het op de Heuvelschool gaat, zal ze na
verloop steeds meer zelfstandig gaan werken met de kinderen uit groep 6. Kevin zal Anna gaan begeleiden.
Hallo! Mijn naam is Anna Roelofsen en ik ben vierdejaars student van de Lerarenopleiding aan het Saxion
te Deventer. Komend half jaar ben ik te vinden in groep 6 van De Heuvelschool voor mijn afstudeerstage. Ik
heb hier erg veel zin in!
Over mij: Ik ben 22 jaar en ik woon in Borculo. Voordat ik ben begonnen aan de
Lerarenopleiding, heb ik Onderwijsassistent gestudeerd in Doetinchem. Ook heb ik
afgelopen half jaar Drama en Theater mogen studeren in Nijmegen voor mijn
minor, een erg leuke verrijking van het leraarsvak. Wat ik graag doe in het
weekend is wandelen en bord- en kaartspelletjes spelen. Verder heb ik een grote
liefde voor cavia’s en katten. ’s Nachts mag je mij wakker maken voor een
kaasplankje. Mocht je mij komende periode tegenkomen op de gang of op het plein,
aarzel niet om een praatje te maken. Ik stel mijzelf graag voor. Hopelijk tot snel!

Wassen shirts sporttoernooien -Herhaalde oproep!!
Wij zoeken nog een ouder die wil helpen met het wassen van de shirtjes na de sporttoernooien. Wie zou ons
daarbij willen helpen? Graag mailen naar info@heuvelschool.nl
Alvast bedankt!
Overige activiteiten
Februari:
3 februari
4 februari
5 februari
5 februari
5 februari
7-14 februari
10 februari
13 februari
13 februari
18 februari
19 februari
20 februari
22 februari

OR vergadering
Workshop tennis tijdens de gymles
Studiedag – alle kinderen zijn vrij!
Open dag Maxx Neede
MR vergadering
Creatief circuit
Start stagiaire Lynn in groep 5 op maandag en dinsdag
Start stagiaire Kelly in groep 4 op donderdag
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 13.30 -14.30 uur
Workshop tennis tijdens de gymles
Open podium
Rapport mee
Start voorjaarsvakantie t/m 1 maart

Maart :
4 maart
4 maart
5 maart
6-13 en 20 maart
9 en 11 maart
11 -17 maart
13/14 maart
11, 16 en 18 maart
19 maart
30 maart

Hoofdluiscontrole
GMR
Open dag voor nieuwe ouders
Creatief circuit
Adviesgesprekken groep 8
10-minuten gesprekken, lijsten zullen vanaf 18 februari bij de klassen hangen
NL doet
Adviesgesprekken (voorlopig advies) groep 7
Muziekmarkt groep 4 en 5
OR vergadering

April:
1 april
7 april
7 april
8 april
9 april
10 april
13 april
15 april
15 en 16 april
22 april
24 april
25 april

Voetbaltoernooi bij DEO groep 3 en 4
Voorstelling groep 8 bij de Volharding
MR vergadering
Voetbaltoernooi bij REUNIE groep 7 en 8
Paasviering
Goede vrijdag – Alle kinderen zijn vrij, studiedag voor de leerkrachten
2e Paasdag – Alle kinderen zijn vrij
Voetbaltoernooi bij REUNIE groep 5 en 6
Eind CITO groep 8
Schoolvoorstelling voor alle groepen bij de Volharding vanaf 19.00 uur.
Houdt u deze avond vrij?? Info volgt
Koningsspelen
Start meivakantie t/m 10 mei

