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Schoolnieuws januari 2022

2021....

In de laatste nieuwsbrief van het jaar, kijk ik vaak nog even terug....
Corona heeft weer flink toegeslagen en bij allerlei zaken roet in het eten gegooid. Ondanks het feit dat het
voor iedereen veel impact heeft en ook verdrietige dingen met zich meebrengt zijn er gelukkig ook mooie
ontwikkelingen.

Bij de start van dit schooljaar hebben wij NPO gelden mogen ontvangen. Wij hebben er onder andere voor
gekozen om dit in te zetten voor programmeer/technieklessen binnen de school. Door die extra gelden zijn
er mooie materialen aangeschaft en kan meester Kevin 2 dagen vrij geroosterd worden. Zo heeft hij tijd om
een mooi plan (mbt programmeren/ ict) op te zetten en in alle groepen lessen aan te bieden. De kinderen zijn
erg enthousiast.

Door die extra gelden hadden wij ook de mogelijkheid om meer onderwijsassistenten in te gaan zetten.
Meester Pascal en juf Ingrid zijn respectievelijk 5 en 3 dagen aanwezig en zijn betrokken bij veel kinderen
binnen de school. Zij begeleiden de leerlingen op allerlei gebieden. Fijn dat er op deze manier wat extra zorg
geboden kan worden.

Door de corona zijn wij regelmatig genoodzaakt om digitaal onderwijs te geven. Uiteraard zijn er altijd
verbeterpunten maar het is fijn om te merken dat iedereen hier steeds beter mee om kan gaan en hoe snel
alles ingezet kan worden. Fysiek onderwijs waarbij ik denk aan elkaar ontmoeten en samen op kunnen
trekken, staat met stip op nummer 1 maar online onderwijs (en overleg) geeft wel weer kansen in bijzondere
tijden.

De decembermaand sluiten wij graag af met een paar gezellige weken. Het is mooi om te zien hoe dat dit
jaar tijdens de Sinterklaas en Kerstperiode ook weer gelukt is. Gelukkig mocht het allemaal doorgaan en
hebben wij met een aantal aanpassingen 2 gezellige vieringen gehad. Daarbij willen wij de ouderraad, Albert
Heijn Borculo en 't Vierspan ook bedanken voor hun bijdrage. Met Sinterklaas hebben wij voor de hele
school pakjes drinken gekregen van Albert Heijn uit Borculo. Met de kerstviering was het noodzakelijk om
snel te schakelen. Het Vierspan in Borculo dacht goed mee en heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen de
laatste donderdag toch nog van een heerlijke kerstlunch hebben mogen genieten. Tevens hebben zij de
bezorgdienst van de Heuvelschool ondersteund bij het rondbrengen van de patatjes naar de kinderen die
thuis zitten. De patatjes konden dit jaar dankzij de ouderraad besteld worden. Super dat dit allemaal kon!

Deze laatste week zijn wij met alle leerkrachten op school aan het werk geweest om het jaar af te ronden en
ons voor te bereiden op de start van het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat wij alle kinderen weer op school
mogen ontmoeten maar als dat door de oplopende besmettingen toch nog niet mogelijk is, dan zijn wij er
ook klaar voor om maandag 10 januari online onderwijs aan te bieden. Mocht online onderwijs aan de orde
zijn, dan zullen wij in de tweede week van de kerstvakantie (rond 6 januari 2022) een informatiebrief
uitdoen.

Voor nu eerst een hele fijne en gezellige vakantie gewenst. Geniet van de kleine dingen ♥

http://www.heuvelschool.nl


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.

Bijlages

- Jeugdplatform

Overige activiteiten

Januari:
10 januari -eerste schooldag na de kerstvakantie
26 januari -Nationale voorleesdagen (start)

Het team, de OR en de MR van de Heuvelschool
wenst iedereen een hele fijne vakantie, prettige feestdagen

en een heel gelukkig en vooral gezond 2022!!


