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Schoolnieuws juni- juli 2020
Groepsverdeling 2020-2021
De groepsindeling voor het volgende schooljaar is bekend. We verwelkomen 1 nieuwe collega op
school, Nicky Tempel. Nicky komt tot de kerstvakantie (i.v.m. het verlof van Marloes) 5 dagen in groep 8.
Als Marloes, na de kerstvakantie, gaat beginnen, zal Nicky nog 4 dagen op school blijven in groep 8.
We nemen afscheid van onze onderwijsassistente Loes Dinkelman, zij kan volgend schooljaar al haar uren
op 1 school voortzetten.
Sil Bronk zal als onderwijsassistent 3 dagen bij ons op school komen. We wensen Nicky en Sil een hele
prettige tijd bij ons op school en bedanken Loes voor haar inzet de afgelopen jaren.

Groepstaken leerkrachten
Groep
Instroom

Leerkracht(en)

inzet/werkwijze
Deze kinderen stromen in de loop van het jaar in.

1/ 2 a

Milou Assink
Rinske Pasman

Milou werkt op maandag en dinsdag,
Rinske werkt op woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

1/ 2 b

Betty de Weert
Sieuwke Aalderink

Betty werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Sieuwke werkt op donderdag en vrijdagochtend.

3

Miranda Klein
Leugemors
Twiggy ten Dolle

Miranda werkt op maandag, donderdag en vrijdagochtend.

4

Esther Zitter
Jenny Groot Wassink

Esther werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.
Jenny werkt op maandag en vrijdagochtend.

5

Ursula Krabbenborg
Karin Bonke

Ursula werkt op maandag, woensdag en donderdag.
Karin werkt op dinsdag en vrijdag.

6

Kevin ten Buuren

Kevin staat volledig voor de groep, op vrijdagmiddag zal
Miranda Klein Leugemors de groep overnemen.

7

Linda ter Huurne

Linda staat volledig voor de groep.

8

Nicky Tempel

Nicky staat volledig voor de groep.

Twiggy werkt op dinsdag en woensdag.

Sil Bronk: onderwijsassistent.
Dirk Arfman: conciërge
Twiggy ten Dolle: op donderdag flexibel inzetbaar.
Karin Ruiterkamp: maandag en donderdag interne begeleiding.
Heidi Eekelder- Prinsen: maandag/dinsdag afwisselend, woensdag en donderdag locatiecoördinator.
Co van Schaik : onderwijsdirecteur

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 7-6-2021 vanaf 12.00 uur
Donderdag 1 -7 -2021 hele dag
Musical
Op vrijdag 3 juli is het zover. Groep 8 voert de eindmusical de Diamantroof op!
Wat fijn dat we de musical uiteindelijk toch nog door kunnen laten gaan. En wat fijn dat we een fantastische
locatie hebben gevonden. De ouders van groep 8 mogen de musical bekijken in de schouwburg van Lochem.
De kinderen zijn voor de musical al druk in de weer met het decor, de kleding, het inoefenen van de rollen
en de danspasjes. Vrijdagochtend 3 juli zullen de kinderen van groep 7 en broertjes/zusjes van de kinderen
van groep 8 naar de schouwburg gaan voor de generale repetitie.
Helaas is het i.v.m. alle Corona maatregelen niet mogelijk om met de andere kinderen naar de generale te
gaan of om andere bezoekers voor de avond uit te nodigen.
Overig informatie m.b.t. tijden e.d. zullen we via de mail aan de ouders van groep 8 laten weten.
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 de gemeente.
De eerste bijlage is afkomstig van Iris Zorg, partner van het Preventie Platform Jeugd. In het stuk staat
informatie over het omgaan met digitale verleidingen waar zowel kinderen/jongeren als hun opvoeders mee
te maken hebben.
In de tweede bijlage informatie staat informatie over de inloopavond over pleegouderschap en
steungezinnen die plaatsvindt op 1 juli a.s. in het gemeentehuis.
De derde bijlage gaat over de zomertoer.
Zomervakantie
Vrijdag 17 juli zijn alle kinderen lesvrij. Daarna zijn de kinderen 6 weken vrij.
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 mbt het corona-virus.

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

