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Schoolnieuws juli 2021

Corona

De laatste weken van dit bijzondere schooljaar zijn aangebroken.
Wat fijn dat het m.b.t. Corona de goede kant op lijkt te gaan. Hopelijk blijft dit zo en krijgen we volgend jaar
weer een “normaal” schooljaar.

Tot de zomervakantie zullen we de huidige afspraken m.b.t. halen en brengen van de kinderen hanteren.
Op de studiedag van 1 juli gaan wij met het team in gesprek om te bekijken hoe wij dit volgend schooljaar
op zullen pakken.

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en het vertrouwen in het afgelopen jaar.
Voor iedereen was het anders dan anders. Steeds weer werden er andere regels en/of adviezen opgesteld.
Steeds weer moesten we schakelen en aanpassingen doorvoeren. Door met elkaar in gesprek te gaan en
zaken te accepteren van elkaar, kwamen we vaak wel tot goede afspraken.

In de laatste vakantieweek zullen wij een bericht uitdoen over de start van het nieuwe schooljaar en welke
afspraken wij zullen hanteren.

Groepsverdeling 2021-2022

De groepsindeling voor het volgende schooljaar is bekend. We verwelkomen 3 nieuwe collega’s op school,
Debbie ten Hoopen, Pascal Stieding en Ingrid Ordelmans. Debbie wordt de leerkracht van groep 5 en Ingrid
en Pascal zijn onderwijsassistent en zullen groepjes leerlingen gaan begeleiden. Ingrid zal 3 dagen bij ons op
school komen en Pascal 5 dagen.

We nemen afscheid van Nicky Tempel, leerkracht groep 8 en van onze onderwijsassistenten Sil Bronk en
Floor ten Elzen. Nicky zal volgend schooljaar op een andere school binnen onze stichting gaan werken en
Sil en Floor gaan een studie volgen.

We wensen Debbie, Pascal  en Ingrid een hele prettige tijd bij ons op school en bedanken Sil, Floor en Nicky
voor hun inzet het afgelopen schooljaar.

I.v.m. de inzet van de NPO (subsidie) gelden, hebben we volgend schooljaar ruimte in onze formatie. Dat
betekent dat we (in ieder geval het komende schooljaar) extra mensen in kunnen zetten waardoor wij ook
enkele leerkrachten flexibel in kunnen zetten. Zij kunnen leerlingen extra ondersteunen en/of groepen over
nemen. Op dit moment zijn wij met elkaar een duidelijk schema aan het opstellen zodat alle groepen zoveel
mogelijk kunnen profiteren van de subsidiegelden. Door de NPO-gelden is het ook mogelijk om een extra
onderwijsassistent in te zetten. (De inzet van de subsidiegelden wordt in de MR besproken.)

Kevin ten Buuren zal zich volgend schooljaar gaan richten op het inzetten van techniek in het onderwijs. Hij
zal een plan opstellen en lessen op school gaan verzorgen.
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Groepstaken leerkrachten 
Groep               Leerkracht(en)                  inzet/werkwijze 
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Nathalie Raven
Rinske Pasman  
 
Betty de Weert  
Sieuwke Aalderink  
 
 
Miranda Klein
Leugemors  
Twiggy ten Dolle  
 
Esther Zitter *
Jenny Groot Wassink  
 
Ursula Krabbenborg  
Debbie ten Hoopen 
 
Kevin ten Buuren  
Karin Bonke
 
Linda ter Huurne 
 
Marloes Spikker
Twan Geverink

Deze kinderen stromen in de loop van het jaar in. 
 
 
Nathalie 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.   
 
Esther werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Jenny werkt op maandag en vrijdagochtend. 
 
Ursula werkt op woensdag en donderdag. 
Debbie werkt op  maandag, dinsdag en vrijdag. 
 
Kevin werkt op maandag, woensdag en donderdag.
Karin werkt op dinsdag en vrijdag
 
Linda staat volledig voor de groep.  
 
Marloes werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.
Twan werkt op maandag en dinsdag.

 
*Esther Zitter zal, i.v.m. verlof, tot de herfstvakantie nog niet op school zijn. Tot die tijd zal Jenny op
maandag en dinsdag werken en zal Twan Geverink op woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 4 staan.
Na de herfstvakantie zal Twan op woensdag en donderdag voor alle groepen flexibel ingezet kunnen
worden.

Dirk Arfman: conciërge 
Pascal Stieding en Ingrid Ordelmans: onderwijsassistent 
Karin Ruiterkamp: maandag, dinsdag en donderdag interne begeleiding. 
Heidi Eekelder- Prinsen: maandag/dinsdag afwisselend, woensdag en donderdag locatiecoördinator. 
Co van Schaik : onderwijsdirecteur 

Vakantierooster 2021 -2022

Herfstvakantie 16-10-2021 24-10-2021
Kersvakantie 25-12-2021 9-1-2022
Voorjaarsvakantie 26-2-2022 6-3-2022
Goede vrijdag 15-4-2022
2e paasdag 18-4-2022
Meivakantie 25-4-2022 8-5-2022
Hemelvaartweekend 26-5-2022 27-5-2022
2e pinksterdag 6-6-2022
Zomervakantie 9-7-2022 21-8-2022

Studiedagen worden z.s.m. gecommuniceerd.



Schooltuin – wie komt ons helpen?

Nog 1x een rondje door de schooltuin, zodat deze in de zomervakantie er weer netjes bij ligt.  

Wie helpt er dit keer mee? 1 of 2 uurtjes met veel mensen, dan zijn we zo klaar!

Maandagavond 19 juli (dus net in de vakantie) vanaf 19.00 uur. 

Kinderen mogen mee om te helpen of te spelen.  

Op wie mag ik rekenen? Graag een berichtje naar
rinske@heuvelschool.nl 

Toekomst HW Heuvelschool en Kiezel en Kei

In februari 2021 hebben wij u geïnformeerd over de fusieplannen van de H.W. Heuvelschool en de Kiezel en
Kei. (De brief staat op de website van beide scholen.)

Begin juni zijn de MR-en, locatie-coördinatoren en de directeur onderwijsteam van beide scholen met elkaar
in gesprek gegaan en zijn de ontwikkelingen in Borculo besproken. 
In het najaar van 2021 zal er een locatieonderzoek plaatsvinden om te bekijken welke plek het meest
geschikt is voor de gefuseerde school.  

Het streven voor beide scholen en de MR-en is om de komende periode afstemming bij elkaar te zoeken en
nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen. De teams zullen op studiedagen met elkaar in gesprek gaan om
de visie en missie te bepalen.
 
We zullen u middels de nieuwsbrief op de hoogte houden. 

Musical

Op woensdag 7 juli is het zover. Groep 8 voert de eindmusical op!
Wat fijn dat we de musical weer bij de Volharding door kunnen laten gaan!

De kinderen zijn voor de musical al druk in de weer met het decor, de kleding, het inoefenen van de rollen
en de danspasjes. Woensdagochtend 7 juli zullen de kinderen van groep 5, 6 en 7 naar de Volharding gaan
voor de generale repetitie. De leerlingen komen gewoon op school en lopen samen naar de Volharding. De
kinderen krijgen daar iets te eten en drinken dus ze hoeven die dag niets mee te nemen.

De musical  start om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) en is i.v.m. Corona alleen toegankelijk voor
ouders en broertjes/ zusjes van groep 8.

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 15 juli is de laatste schooldagviering. Dit schooljaar wordt er een spelenkermis rondom de
school georganiseerd. Groep 8 organiseert de spelletjes en de kinderen van groep 1 t/m 7 gaan in groepjes
langs de spelletjes.  

De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen naar school. ’s Morgens krijgen de kinderen ranja
met een koekje en tussen de middag krijgen de kinderen pannenkoeken en een ijsje.   

Om 13.00 uur gaan we met alle kinderen naar buiten om groep 8 ‘uit te kloppen’. Net als vorig schooljaar
gebeurt dit achter de school. Na het uitkloppen van groep 8 gaan de kinderen nog even naar binnen om de
spullen uit de klas te halen en dan begint om 13.30 uur voor iedereen de vakantie. Groep 1 t/m 3 kan achter
de school opgehaald worden en de andere groepen voor de school.  

Doekoe- actie

In het voorjaar van 2021 kon er bij de COOP gespaard worden voor Doekoes. Ook onze school deed mee
aan die actie. We hebben, dankzij alle gulle gevers, voor 336 euro aan nieuwe spelmaterialen mogen
ontvangen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken hiervoor!

Bijlages

In de bijlage informatie over:
-cursus Computertypen/Word/PowerPoint
-Superkidz
-Lezen in de zomervakantie

Google maps

Bij ons op school maken wij al vele jaren gebruik van Google Maps.
Sinds enige tijd valt Google Maps niet meer onder het standaardpakket van Google Education. Er wordt bij
Google Maps gebruik gemaakt van dataverzameling. Dit betekent dat er, als je ingelogd bent met je
(school)account, dataverzameling met een potentieel commercieel doel plaatsvindt. 

Is dit erg? Nee, in principe niet. Het verzamelen van data gebeurt ter bevordering van de service zelf. Google
Earth en Google Maps werken juist zo goed als ze doen, doordat de verzamelde data wordt geanalyseerd en
vervolgens wordt ingezet ter bevordering van de service. Google heeft zich uiteraard te houden aan de regels
en wetgeving over het verzamelen van data. Dit houdt voornamelijk in dat er géén persoonlijke informatie
wordt verzameld en/of doorverkocht. Wat er wel verzameld kan worden: hoe vaak er bijvoorbeeld via
Google Maps op een website van een bedrijf wordt geklikt.

Wij willen graag gebruik blijven maken van dit onderdeel van Google; het wordt o.a. gebruikt tijdens de
Blink (wereldoriëntatie) lessen om de wereld in een ander perspectief te tonen. Graag zien wij dus dat dit
voor alle kinderen toegankelijk wordt, maar daar is dus toestemming voor nodig van u als ouder(s), gezien
de leeftijdsgrens van 12 jaar.

Mocht u dit liever niet willen dat uw kind gebruik maakt van Google Maps, dan verzoeken wij u een mail te
sturen naar kevin@heuvelschool.nl
Ontvangen wij voor het einde van dit schooljaar geen bericht, dan gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met
het bovenstaande.

mailto:kevin@heuvelschool.nl


Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die
gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn.

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze
leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, niet alleen omdat dit ons helpt om het
onderwijs op onze school beter te maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen
verbeteren.

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze
leerlingen. Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind
worden meegeleverd. Het gaat hier om het Burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht,
geboortedatum, volledige naam, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens
alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
(www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze
onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen
nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat. Dit betekent dat
onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij ontvangen twee keer per jaar een rapport
over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij kunnen in deze rapporten ook nooit leerlingen
herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking
van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij
maakt.

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet
uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende
persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel
bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te
verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS
voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit
laten weten bij de school. Graag uiterlijk 9 juli een reactie als u bezwaar heeft. De school zorgt er dan
voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Stuurt u dan een mail naar
info@heuvelschool.nl met daarbij naam en groep van het kind o.v.v. bezwaar versturen gegevens CBS.
Indien wij geen reactie ontvangen gaan wij er van uit dat u geen bezwaar heeft.

Overige activiteiten

1 juli - studiedag – alle kinderen zijn de hele dag vrij
2 juli – groepsfoto’s maken groep 5, 6, 7 en 8
6 juli – schoolreisje groep 5 en 6
7 juli – musical groep 8
7 juli – groepsfoto’s groep 1, 2, 3 en 4
8 juli – rapport mee
15 juli – laatste schooldag viering, alle kinderen zijn om 13.30 uur vrij! En dan vakantie!!!
16 juli – alle kinderen zijn vrij

http://www.nationaalcohortonderzoek.nl
mailto:info@heuvelschool.nl


Alle kinderen zullen in de komende weken een keer kennismaken met de nieuwe leerkracht en gaan kijken
in het nieuwe lokaal. Datum en tijdstip wordt morgen op de studiedag bepaald. Wij zullen dit via Parro
communiceren.

 
Zomervakantie

Vrijdag 16 juli zijn alle kinderen lesvrij. Daarna zijn de kinderen 6 weken vrij.
Maandag 30 augustus worden de kinderen weer op school verwacht. De ouderraad zal alle ouders
verwelkomen met een heerlijk kopje koffie op het plein. Wie drinkt er gezellig een kopje mee?

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


