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                 Schoolnieuws  juli 2018  
      

Groepsverdeling 2018-2019  

 

De groepsindeling voor het volgende schooljaar is bekend. We verwelkomen 2 nieuwe collega’s op school, 

Betty Derksen en Sieuwke Aalderink. Betty en Sieuwke hebben vele jaren op school Noord gewerkt. We 

wensen Betty en Sieuwke een hele prettige tijd bij ons op school. 

 

We nemen afscheid van juf Ans en juf Ineke. Ans gaat met vervroegd pensioen en Ineke heeft er voor 

gekozen om op invalbasis een paar dagen per week voor een groep te gaan.  

Ans en Ineke, dankjewel voor alles en heel veel plezier met alles wat jullie gaan doen.  

 
Groep  Leerkracht(en)   inzet/werkwijze 

Instroom 
 
1 / 2 a 
 

 
1 / 2 b 
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4 
 

 
5 
 

 
6 
 
 

7 
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Jenny Groot Wassink 

Rinske Pasman  
 
Betty Derksen  

Sieuwke Aalderink  

 

 

Twiggy ten Dolle  
Miranda Klein 

Leugemors 
 
Kevin ten Buuren  
 
 

Ursula Krabbenborg  
Karin Bonke  
 
Astrid Leussink 
 

 

Linda ter Huurne 
 

 

Marloes Spikker 

Deze kinderen stromen in de loop van het jaar in.  
 
Jenny werkt op maandag en dinsdag,  
Rinske werkt op woensdag , donderdag en vrijdagochtend.  
 
Betty werkt op maandag, dinsdag en woensdag. 

Sieuwke werkt op donderdag en vrijdagochtend.  

 

 

Miranda werkt op maandag, donderdag en vrijdagochtend. 
Twiggy werkt op dinsdag en woensdag.   
 

 
Kevin staat volledig voor de groep  
 
 

Ursula werkt op maandag, woensdag en donderdag. 
Karin werkt op dinsdag en vrijdag . 
 
Astrid staat volledig voor de groep.  

(1 woensdag in de 2 weken Heidi Eekelder-Prinsen)  
 

Linda staat volledig voor de groep. (vrijdagmiddag Miranda 

Klein Leugemors)  
 

Marloes staat volledig voor de groep. 

(1 woensdag in de 2 weken Heidi Eekelder-Prinsen)  

 

Karin Ruiterkamp  : maandag en donderdag interne begeleiding, elke woensdag studie  

Heidi Eekelder- Prinsen : maandag/dinsdag afwisselend en donderdag locatie coördinator,          

  woensdag compensatieverlof in groep 6 en 8  

Karin Tankink   : directeur onderwijsteam Borculo  

 

http://www.heuvelschool.nl/


 

 

 

Studiedagen en vakantierooster 2018-2019  

 

Op onderstaande dagen zijn alle kinderen vrij !  

 

Studiedagen  

3-10-2018    OPONOA inspiratiedag 

19-11-2018  studiedag met onderwijsteam  

29-01-2019  studiedag met onderwijsteam  

19-04-2019  OPONOA inspiratiedag 

04-07-2019  studiedag Heuvelschool  

 

Herfstvakantie   22 t/m 26 oktober 2018  

Kerstvakantie    24 december 2018 t/m 4 januari 2019  

Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 1 maart 2019  

April/meivakantie   19 april t/m 3 mei 2019  

Hemelvaartsdag + vrijdag  30 en 31 mei 2019  

2e Pinksterdag   10 juni 2019  

Zomervakantie   19 juli t/m 30 augustus 2019 

 

Musical  

 

Op woensdag 4 juli is het zover. Groep 8 voert de eindmusical op in de Volharding en tevens is dan het 

afscheid van groep 8. Dit jaar wordt de musical en het afscheid van groep 8 gehouden op dezelfde avond. 

Het programma van deze dag/avond krijgen de ouders/verzorgers van groep 8 via de mail.  

 

De kinderen zijn voor de musical al druk in de weer met het decor, de kleding, het inoefenen van de rollen 

en de danspasjes.  En zoals u van ze gewend bent wordt er weer iets moois op de planken gezet.  

 

De musical begint 4 juli om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Kaartjes kosten 3,50. De leerlingen 

van groep 8 krijgen allemaal 2 vrijkaartjes. Leerlingen van onze school hoeven geen kaartjes te kopen. 

Vanaf maandag 25  juni  kunt u ’s ochtends voor schooltijd kaartjes kopen (8.20-8.40 uur ). Ook aan de 

kassa kunt u kaartjes kopen. We verzoeken u de musicalkaartjes zoveel mogelijk gepast te betalen. 

De musical is voor alle ouders van onze school, familie, vrienden, bekenden. U komt toch ook?  

Ook zijn er weer loten te koop in de pauze. 

 

Omdat we de ouders en kinderen van groep 8 gelijk na de musical uitgenodigd hebben voor een 

afscheidswoordje willen we alle andere aanwezigen vragen om mee te helpen bij het opruimen van de zaal. 

Vele handen maken licht werk….. mogen we op uw hulp rekenen??  

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan ’s morgens (woensdag 4 juli ) naar de generale repetitie. De 

kinderen komen gewoon op school en lopen dan gezamenlijk naar de Volharding en weer terug. 

 

De kinderen  hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor in de pauze, dit wordt door de OR verzorgd. 

De kinderen kunnen om 12.30 uur weer op school opgehaald worden.  

 

De kinderen van groep 1 en 2 blijven deze dag gewoon op school (en mogen dus gewoon eten en 

drinken voor in de ochtendpauze meenemen)  

 

 

 

 

 



 

Laatste schooldagviering  

 

Op donderdag 12 juli is de laatste schooldag. We gaan een fotopuzzeltocht doen in het centrum van Borculo. 

Wilt u uw zoon/dochter goede schoenen aan doen, geen slippers. Bij regen graag zorgen voor regenkleding, 

geen paraplu. Voor eten en drinken wordt gezorgd deze dag. Om 13.00 uur wordt groep 8 uitgeklopt, 

om 13.30 uur zijn alle kinderen vrij en hebben ze vakantie.  

 

Alle kinderen krijgen ook nog een brief mee naar huis over deze activiteit.  

 

Afscheid Ans 

 

Komt u ook op de afscheidsreceptie van juf Ans? De uitnodiging is vorige week via Parnassys verstuurd.  

Woensdag 27 juni van 16.00 tot 17.30 uur bent u van harte uitgenodigd om Ans de hand te schudden. 

Hopelijk tot dan!  

 

Koffieochtend – bericht namens de OR  

 

Maandag 27 augustus 2018  is de vakantie weer voorbij en mogen de kinderen weer naar school. 

We zouden het leuk vinden om op deze ochtend gezamenlijk een kopje koffie / thee te drinken dus vanaf 

8.30 uur zorgen wij dat er koffie / thee klaar staat op de picknicktafel op het schoolplein. (bij slecht weer in 

de hal van de school) 

We zien jullie graag maandag 27 augustus!! 

  

Zomervakantie  

 

Vrijdag 13 juli zijn alle kinderen lesvrij.  Maandag 27 augustus worden de kinderen weer op school 

verwacht.  

  

Dankjewel !!   

 

We moeten nog 3 weken naar school maar omdat we dit absoluut niet willen vergeten willen we bij deze  

alvast alle ouders, grootouders, buren en vrienden bedanken die ons het afgelopen jaar geholpen hebben met 

allerlei activiteiten. (creatief circuit,  het halen en brengen van kinderen, begeleiding bij excursies en 

schoolkamp en nog veel meer zaken)  

Mede dankzij uw hulp hebben we de kinderen naast het ‘gewone’ rekenen en taal ook veel andere zaken van 

de maatschappij kunnen laten zien en laten ervaren. Fijn dat we zulke mensen in ons midden hebben en we 

hopen dat we ook de laatste weken van het schooljaar nog op u mogen rekenen .  

 
 

 

 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne en zonnige vakantie !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


