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Schoolnieuws juli 2020
Kabouterroute Borculo
Juf Betty (groep 1/2 ) is samen met een groepje enthousiastelingen uit Borculo actief betrokken bij het
opzetten van de kabouterroute in Borculo. Samen met een schrijfster uit Groenlo is er een boekje gemaakt;
alle kinderen van de groepen 1 tm 4 in Borculo krijgen dat boekje deze week cadeau!
In de bijlage meer informatie over dit leuke initiatief waarbij in het beginstadium ook juf Astrid actief
betrokken was.
Schooltuin
Net zoals voorgaande jaren willen we de eerste maandag van de vakantie, maandag 20 juli, weer in de
schooltuin aan het werk gaan. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het verwijderen van
onkruid.
Wie heeft er zin en tijd om ons een paar uurtjes te komen helpen? De bedoeling is van ong. 19.00 tot 21.00
uur . Als u ons wilt helpen, dan graag even een berichtje naar rinske@heuvelschool.nl of
ursula@heuvelschool.nl.

Kennismaken in de nieuwe groep
Dinsdag 14 juli gaan alle kinderen kennismaken met de leerkracht van volgend schooljaar.
(op dit moment is het helaas nog niet bekend welke leerkracht op maandag en dinsdag in groep 1 /2 a zal
komen.)
Vakantierooster en studiemomenten 2020-2021
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag en 2e Paasdag 2 april en 5 april 2021
April/Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag + vrijdag 13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021
Op onderstaande dagdelen/dagen zijn alle kinderen vrij!
Woensdag 14-10-2020 hele dag
Dinsdagmiddag 2-2-2021 vanaf 12.00 uur
Maandagmiddag 14-6-2021 vanaf 12.00 uur
Donderdag 1 -7 -2021 hele dag

Afscheid Loes
Aankomende woensdag zal juf Loes voor de laatste keer bij ons op school zijn. Juf Loes zal in alle klassen
kort afscheid nemen van de leerlingen.
Laatste schooldagviering
Op donderdag 16 juli is de laatste schooldagviering. Dit schooljaar in een andere vorm, rekening houdend
met de Corona maatregelen, maar nog steeds een leuk programma.
Alle groepen gaan naar de speeltuin, krijgen een activiteit van meester Wietse en zullen met de eigen
leerkracht leuke dingen doen in de klas en/of buiten.
's Morgens krijgen de kinderen een pakje drinken en een verpakte koek van school.
Eten en drinken voor tussen de middag moeten de kinderen zelf meenemen. Om 13.00 uur gaan we met alle
kinderen naar buiten om groep 8 “uit te kloppen” op een gepaste manier. Daarna gaan alle kinderen nog
even naar binnen om de spullen uit de klas te halen en dan begint om 13.30 uur de vakantie.
De tijden voor het wegbrengen 's morgens zijn hetzelfde als andere dagen alleen voor groep 7 niet.
Groep 7 wordt om 8.30 uur verwacht bij Speeltuin De Koppel. Juf Linda wacht de kinderen daar op.
Om 13.30 uur worden alle kinderen opgehaald op de plekken die we gedurende de Corona tijd hanteren.
Groep 1 t/m 3 achter de school en de andere groepen voor de school.
Het uitkloppen van groep 8 doen we dit jaar achter de school. Om de afstand zoveel mogelijk te kunnen
bewaren is het uitkloppen dit schooljaar alleen voor de ouders van groep 8.
Reserve overblijfouders
Na de zomervakantie gaat er een “reserve-ouder” stoppen met de overblijfwerkzaamheden. Wie wil, in geval
van nood, een keer een uur tussen de middag helpen? Graag een reactie naar heidi@heuvelschool.nl
Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief een berichtje namens Zomertour Borculo en de zomerbieb.
Ook is er een brief namens Partou toegevoegd.

Zomervakantie
Vrijdag 17 juli hebben alle kinderen vrij. Daarna hebben de kinderen 6 weken zomervakantie!
Maandag 31 augustus worden de kinderen weer op school verwacht. In de laatste week van de vakantie
zullen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen m.b.t. het corona-virus. Op dit moment verwachten
we dat we de normale lestijden weer kunnen hanteren. (alle groepen starten om 8.30 uur en alle groepen
gaan om 14.30 uur naar huis, m.u.v. de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag voor de groepen 1 tm 4)
Zoals het er nu uitziet zullen wel nog wel ouders buiten de school moeten houden bij het halen en brengen
omdat we anders de anderhalve meter afstand niet kunnen naleven.

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne, zonnige maar vooral een
ontspannen en gezonde vakantie !!!

