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                 Schoolnieuws januari 2018  
 

 

Kerstvakantie  
 

Vrijdag 22 december begint om 12.00 uur voor iedereen de kerstvakantie.  

Maandag 8 januari worden de kinderen weer op school verwacht. 

 

Personeel 

 

Miranda Kiewiet (groep 7) heeft aangegeven te willen stoppen bij ons op school en zal na de kerstvakantie 

niet meer terugkomen. Miranda geeft aan met veel plezier op onze school en in groep 7 gewerkt te hebben.  

 

Gelukkig is er een oplossing gevonden.  

Linda ter Huurne (nu werkzaam op de Berkel in Rekken) zal na de kerstvakantie de hele week les gaan 

geven in groep 7. Linda heeft inmiddels kennis gemaakt met de groep en geeft aan dat ze ontzettend veel zin 

heeft om hier te beginnen.   

 

Dima Olbeh (vrijwilligster groep 1/2b) heeft een betaalde baan gevonden en zal dus niet meer terugkomen 

bij ons op school.  

 

 Superkidz  

 

Op woensdag 17 januari 2018 start in Lochem een 10-weekse cursus voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In 

deze cursus/training zijn weerbaarheid, sociaal-emotionele vaardigheden en pesten belangrijke 

aandachtspunten. 

De cursus is bedoeld voor kinderen die hulp kunnen gebruiken op het gebied van samen spelen, pesten, 

ruzies en conflicten, zelfvertrouwen, emotieregulering, grenzen aangeven, verlegenheid, faalangst en/of leer- 

en concentratieproblemen. Zie de bijlage voor meer informatie.  

 

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.  

 

Beweegwijsactiviteiten na schooltijd 
 

In de bijlage van  Beweegwijs ziet u een overzicht van de activiteiten die op de maandagmiddag na 

schooltijd worden aangeboden. De kosten staan per activiteit aangegeven. Opgaveformulieren hangen bij de 

klassen.  

 

 

 

 

http://www.heuvelschool.nl/
http://www.cool2bfit.nl/


 

Emte zegels voor school ??  

 

Bij de Emté ontvangt u t/m begin februari weer zegeltjes voor een gratis boodschappenpakket. Als u uw 

eigen kaarten vol hebt en daarna nog zegeltjes over hebt, wilt u deze dan weer voor ons bewaren en op 

school in de brievenbus in de hal doen? (brievenbus staat op de laptopkast bij de keuken) Wij kunnen de 

inhoud van de pakketten weer goed gebruiken voor de schoolreisjes en voor prijsjes bij diverse activiteiten.  

 

Studiedagen en vakantierooster  

 

Studiedagen  

22-1-18     studiedag Heuvel 

14-2-18     studiedag OT 

30-3-18     OPONOA inspiratiedag 

21-6-18    studiedag Heuvel  

Op bovenstaande dagen zijn alle 

kinderen vrij !  

 

  

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018  

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 

 
 

Januari: 

5 januari    -Volleybaltoernooi groep 7-8 

10 januari   - Luizencontrole 

10 januari   -MR vergadering met College van bestuur 

12-19-26 januari   -Creatief circuit ronde 2 

22 januari    -Studiedag, alle kinderen vrij! 

24 januari    -Open dag AOC 
27 januari    -Open dag Staring 
29 januari    -Ontwikkelingsgesprekken vanaf 14.45 uur 

31 januari    -GMR 

31 januari    -Groep 7 naar technieklokaal: fietsen mee! 

 

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 

21 februari    -Open podium 

22 februari    -Rapport mee 

26 februari t/m 2 maart  -Voorjaarsvakantie 

 

Het team, de OR en de MR van de Heuvelschool 

wenst u allemaal een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen  

en een heel gelukkig 2018 !! 
 
 
 
   
            


