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                 Schoolnieuws januari 2021 

 

 
2020…. 
 
Toen we elkaar vorig jaar met oud en nieuw een gelukkig nieuwjaar mochten wensen, heeft niemand kunnen 
voorzien wat een jaar dit zou worden. Het is een bewogen jaar geweest. Corona heeft dit jaar heel Nederland 
in zijn greep. We begonnen in maart met een complete schoolsluiting en onderwijs op afstand, daarna gaven 
we een aantal weken les aan halve groepen in de school. Het hele jaar mochten ouders niet in de school 
komen. Leerkrachten, ouders en kinderen moesten in quarantaine. En dan nu weer het bericht dat we 
volledig dicht moeten en dat we dit waarschijnlijk vol moeten houden tot 18 januari 2021.... 
 
Het was voor iedereen een intensief jaar en het lijkt erop dat we nog wel even op deze manier verder moeten 
gaan. Hoewel het niet altijd makkelijk is, weten we dat het belangrijk is om ons met ons allen aan de 
maatregelen te houden. We zullen bij deze nieuwsbrief een aparte brief verzenden m.b.t alle Covid19 
maatregelen voor onze school. 
 
Het team van de Heuvelschool wil iedereen hartelijk danken voor alle begrip, support en hulp die wij, op 
welke manier dan ook, hebben mogen ontvangen in het afgelopen jaar. Wij beseffen ons heel goed dat er 
ook veel op het bordje van de ouders is terecht gekomen. Petje af voor jullie!  
 
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen met elkaar. En wij hopen dat iedereen toch kan genieten van de 
bijzondere momenten die deze bizarre tijd met zich meebrengt. 
 
Juf Twiggy 
 
Juf Twiggy zal na de kerstvakantie haar werkzaamheden voor de groep nog niet hervatten. Juf Rhodé zal, in 
ieder geval tot de voorjaarsvakantie, de vervanging verzorgen.  
 
Luizencontrole  
 
Wij willen iedereen vragen om alle kinderen zorgvuldig te blijven controleren op de aanwezigheid van 
hoofdluis. Bij bijzonderheden graag een berichtje naar de leerkracht.  
 
 
Voorleeswedstrijd 
 
Roan Ligtenbarg uit groep 7 heeft de voorleeswedstrijd bij ons op school gewonnen. Goed gedaan Roan!  
Roan zal onze school vertegenwoordigen tijdens het voorleeskampioenschap in Borculo. 
 
Kledingactie 
 
Wij gaan starten met een nieuwe kledingactie samen met Bag2 school.  

http://www.heuvelschool.nl/


Bag2School zal de kleding inzamelen op 8 maart 2021. Informatie hierover volgt in de volgende 
nieuwsbrief maar wij zouden het fijn vinden als u (en opa en oma en de buren…) nu al uw kleding zou 
willen bewaren voor onze school. Help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! 
Wat mag wél ingezameld worden? 
Goede kwaliteit tweedehands kleding 
Lakens 
Dekens 
Gordijnen 
Knuffelbeesten 
Schoenen (per paar) 
Riemen/ceintuurs 
Handtassen 
 
Wat mag niet ingezameld worden? 
Vuile of natte kleding 
Gescheurde of beschadigde kleding 
Enkele schoenen 
Afgeknipt materiaal 
Matten 
Tapijten (ook geen vliegende) 
Kussens 
Dekbedden 
Snuisterijen 
Bedrijfskleding 
Industriële gordijnen / industrieel beddengoed 
 
Overige activiteiten 
 
Januari: 
13 januari -MR vergadering 
20 januari -GMR vergadering 
20 januari -Nationale voorleesdagen (start) 

 
 
 

Het team, de OR en de MR van de Heuvelschool 
wenst u, ondanks alle beperkingen, 

 een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen  
en een heel gelukkig en vooral gezond 2021 !!  

Hopelijk zien we elkaar weer snel terug op school.  
 

 
  


