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Schoolnieuws februari 2022

Corona nieuws

Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest. Alhoewel wij het fijn dat de strenge quarantaine
regels gewijzigd zijn blijft het ook spannend. Op dit moment zijn er veel kinderen en/of familieleden met
een positieve test. In (bijna) alle groepen wordt zowel fysiek als online les gegeven. Het is een hele klus om
iedereen zo goed mogelijk onderwijs te laten volgen. We hebben het al vaker gezegd maar hopelijk komt na
deze piek voor iedereen een rustigere tijd zodat alles weer een beetje “normaal’ wordt.

In de bijlage de nieuwsbrief m.b.t corona namens de stichting.

LIO groep 6

In februari start Danniek van Schoonhoven bij ons in groep 6 als LIO-stagiaire. Een LIO-stagiaire zit in de
laatste fase van de opleiding tot leerkracht. Danniek zal tot het einde van het schooljaar 4 dagen in de week
(woensdag niet) aanwezig zijn voor haar LIO-stage.

Nadat Danniek 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 en Karin zullen Danniek
gaan begeleiden.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Danniek van Schoonhoven, ik ben 21 jaar en woon in Zutphen. Vanaf 7 februari kom ik bij
jullie op De Heuvelschool vier dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) lesgeven aan
groep 6 voor mijn LIO-stage. Naast lesgeven vind ik het erg leuk om gezellige dingen te doen met mijn
vrienden, kijk ik graag films, sta ik drie dagen in de week op het voetbalveld en ga ik graag naar een
pretpark. Ik kijk erg uit naar een mooie tijd op De Heuvelschool!
 
Met vriendelijke groet, Danniek

Rots en weerbaarheidstraining voor kinderen van groep 5 tm 8

Het Preventie Platform Jeugd organiseert in maart een weerbaarheidstraining Rots & Water in Winterswijk.
De training wordt verzorgd door Team Grip.

Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Rots & Water
heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen en tegelijkertijd het
verbeteren van communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn preventie van geweld en het maken
van eigen keuzes belangrijke leerthema’s.
Deze training start op donderdag 17 maart a.s. om 15.00 uur in Gymnastiekzaal B. Stegeman,
Morgenzonweg 13 te Winterswijk en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

http://www.heuvelschool.nl


De Rots & Water training is voor kinderen uit de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
(kosteloos). Aanmelden graag vóór 10 maart a.s. via
www.preventieplatformjeugd.nl/activiteiten/weerbaarheidstraining

Stagiaire

Vanaf 7 februari zal Britt Nieuwenhaven starten met een stage bij ons op school. Britt doet de PEP opleiding
bij Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Na deze opleiding wil Britt graag naar de PABO.
Britt zal een jaar lang bij ons zijn en begint haar stage in de groepen 1 en 2.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Britt Nieuwenhave. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Ruurlo. Nadat ik voorheen gymles heb
gegeven aan ouderen, wil ik nu leren lesgeven aan de jongere doelgroepen. Daarom kom ik vanaf 7 februari
een jaar lang stagelopen bij de Heuvelschool. Het grootste gedeelte van het jaar ben ik te vinden bij groep 1
en groep 2. Wellicht ga ik verder in het jaar ook nog kennis maken met een van de andere groepen. Ik kijk er
naar uit om 7 februari te gaan starten en hoop hier veel te leren

Met vriendelijke groet, Britt Nieuwenhave

Open dag voor nieuwe ouders - 8 maart 2022

Op dinsdag 8 maart 2022 is er voor ouders van leerlingen die een school gaan kiezen van 9.00 uur tot 17:00
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 vinden. Wij hopen dat deze dag door kan gaan zodat we alle
nieuwe ouders kunnen laten kennismaken met onze school.

Overige activiteiten

Februari:  

7 februari OR vergadering
8 februari MR vergadering
24 februari     Rapport mee 
25 februari     Start voorjaarsvakantie t/m 6 maart

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.preventieplatformjeugd.nl%2Factiviteiten%2Fweerbaarheidstraining&data=04%7C01%7Cheidi%40heuvelschool.nl%7C1feabb6eac3e4c9dcd2108d9dfeaaba3%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637787021271290180%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jEAR02LZtLnbyef5u3vfs9kAsm%2FnsdQNaHYQa8li5Dk%3D&reserved=0

