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Schoolnieuws juli 2022
Vakantie
Zojuist hebben wij een ontzettend gezellige laatste schooldag afgesloten met de presentatie van ons
schoollied.
Wat is het leuk geworden! “The making of” was al een hele belevenis maar als er dan ook nog zo’n leuk
resultaat te zien is, dan is dat erg fijn! We zullen de film op de website plaatsen en in de toekomst uiteraard
gaan gebruiken om iedereen te laten zien wat een fijne school de Heuvelschool is.
Vanmorgen zijn alle kinderen de wijk ingegaan op zoek naar verschillende “vossen”
Daarna kwamen de leerlingen in de speeltuin bij elkaar en heeft iedereen kunnen genieten van heerlijke,
zelfgemaakte pannenkoeken en een ijsje. Het is erg fijn dat er weer zoveel ouders, oud-leerlingen, opa’s en
oma’s hebben meegeholpen om deze dag te laten slagen. Wij kunnen er met een goed gevoel op terugkijken.
Wij willen dan ook iedereen die vandaag of in het afgelopen jaar heeft geholpen om een
activiteit/dag/gebeurtenis te laten slagen heel hartelijk bedanken! Zonder jullie zouden we heel veel dingen
niet kunnen doen. Het is fijn dat we steeds weer op jullie hulp mogen rekenen.
Namens het hele team wensen wij iedereen een hele fijne vakantie. Maak er met elkaar een onvergetelijke
tijd van en dan zien wij iedereen 22 augustus graag weer terug op school.
Vacature MR
De medezeggenschapsraad van de Heuvelschool is op zoek naar een enthousiaste ouder om deel te nemen
aan de medezeggenschapsraad. Zie bijgevoegde MR verkiezing flyer voor meer informatie.
Studiedagen 2022-2023
Op onderstaande dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
Woensdag 12-10-2022
Maandag 21 -11-2022
Woensdag 8-2-2023
Donderdag 22-06-2023
Schooltuin
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 11 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 r.pasman@oponoa.nl

Toekomst Heuvelschool en Kiezel en Kei
De eerstvolgende stap voor de toekomstige fusie van de Heuvelschool en de Kiezel en Kei is het
locatieonderzoek. Onlangs ontvingen wij het bericht dat het document waarin de opdracht, met hierin de
criteria waar de locatie moet voldoen, gereed is en ter accordering is voorgelegd bij het College van B. & W.
van de Gemeente Berkelland. Zij zullen op 12 juli een besluit – het gaat hier dus om een akkoord om het
onderzoek uit te voeren - hierover nemen.
Het besluit kan in de pers te lezen zijn omdat college-besluiten openbaar zijn.
Nadere info volgt in de nieuwsbrief aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Fancy Fair
Op vrijdagavond 10 juni was er een zeer geslaagde Fancy Fair bij ons op school. De opbrengst van ongeveer
€2000 wordt verdeeld over materialen voor school en een bijdrage voor Stichting Opkikker. Gisteren hebben
wij een cheque van €500 uitgereikt aan de stichting.
Septemberfeest
Op vrijdagmorgen 2 september is het feest voor de kinderen van de basisscholen. De kinderen krijgen een
voorstelling te zien van “Nature -It’s magic!
De voorstelling begint om 09.00 uur en eindigt om ca. 9.45 uur. Om op tijd te kunnen beginnen, is het van
belang dat de kinderen om 08.45 uur aanwezig zijn. Evenals voorgaande jaren zullen de leerlingen zich per
school bij de feesttent verzamelen. Voor alle scholen zijn de opstelplaatsen bij de feesttent. De
verzamelplaats van iedere school is door het gebruik van naamborden duidelijk herkenbaar.
De kinderen kunnen na de voorstelling bij de tent opgehaald worden en zijn daarna vrij.
Deelname lichtroute Septemberfeest
Ook de Heuvelschool gaat deelnemen aan de lichtroute van het Septemberfeest.
Op woensdagochtend 24 augustus gaan wij met alle groepen groepsdoorbrekend knutselen.
Wat wij gaan maken is nog een verrassing, maar zouden jullie de volgende materialen willen verzamelen:
*lege plastic wasmiddelflessen
*lege plastic shampoo flessen
*panty's (alle kleuren)
*deksel van blik
*wasmiddelbollen
*boterbakjes
Maandag 22 augustus mogen de kinderen dit meenemen naar school.
Afscheid
Wij hebben afscheid genomen van Pascal ten Pas (onderwijsassistent), Twan Geverink (leerkracht groep 8 )
en Danniek van Schoonhoven (LIO groep 6) Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en wensen
jullie heel veel plezier met alles wat jullie gaan doen!
Zomertoer

Van maandag 11 juli t/m zondag 14 augustus is er weer een Zomertoer Berkelland, het
zomeractiviteitenprogramma voor 6 tot en met 12 jarigen en jongeren.
Jimmy’s Jongerenwerk, Beweeg Wijs, Culturije en Sport Federatie Berkelland organiseren een
zomerprogramma, aanvullend op activiteiten die al door andere organisaties in de kernen worden
georganiseerd.
Dit jaar staat in het teken van WELKOM! Iedereen is welkom, iedereen doet mee…
Alle activiteiten van de Zomertoer kun je ook dit jaar weer vinden op www.sjorssportief.nl.
Houd ook altijd even onze facebookpagina Sjors Sportief en Creatief Berkelland en Jimmy’s Berkelland in
de gaten voor het laatste nieuws. Veel activiteiten van de Zomertoer zijn gratis.
De aftrap van de Zomertoer op maandag 11 juli is om 10.00 uur bij het gemeentehuis in Borculo. Beweeg
Wijs en Sport Federatie Berkelland verzorgen sportieve activiteiten en Culturije zorgt voor creativiteit. Meld
je aan via www.sjorssportief.nl.

Gymrooster schooljaar 22-23
Dinsdag
8.30-9.15
9.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-12.30
13.30-14.15
Donderdag
8.30-9.15
9.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.45
12.45-13.15
13.15-13.45
13.45-14.30

Zaal Noord
Jim
Jim
Jim
Jim
Jim
Jim
Zaal Noord
Jim
Jim
Jim
Jim
Jim
Jim
Jim

Groep
6
7
4
5
8
3
Groep
7
8
6
5
1
2
3,4 om de week

Dit betekent dat de leerlingen van groep 6 op dinsdagochtend en groep 7 op donderdagochtend direct naar
de gymzaal bij school Noord mogen fietsen. De leerkrachten zullen dit in de eerste schoolweek ook met de
kinderen bespreken.
Groep 3 moet op dinsdag om 14.15 uur bij de gymzaal bij school Noord opgehaald worden.
Vanaf groep 4 gaan we op de fiets naar de gymzaal en het zwembad. Op dinsdag en donderdag (om de
week) moeten de kinderen dus met de fiets naar school.
Groep 3 en 4 moeten om de week om donderdagmiddag om 14.30 uur bij zwembad ’t Timpke opgehaald
worden. Om welke weken het gaat wordt z.s.m. door de leerkracht bekend gemaakt.
Als er kinderen zijn die met de BSO mee moeten, moet dit zelf door ouders doorgegeven worden.

Giethoorn
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 14, 15 en 16 september op kamp naar Giethoorn. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Meer informatie krijgt u aan het begin van het schooljaar.
Half september zal de penningmeester van de OR de bijdrage voor het kamp van € 80,- innen. Mocht u in
2x betalen dan zal de 2e keer half oktober zijn..
Kriebelteam
Hierbij een berichtje van het kriebelteam.
Wij maar ook de leerkrachten en waarschijnlijk iedereen die dit leest, vinden het fijn dat onze school zo
luisvrij mogelijk is….toch?? Daarom hier alvast een oproep!
Wij zouden graag zien dat er uit elke klas 2 of meer kriebelmoeders/vaders/opa’s en of oma’s in het
kriebelteam zitten om het kriebelen leuk en vlot te laten verlopen. De groepen worden elke eerste woensdag
na elke vakantie gecontroleerd, en zo nodig (wanneer we wat vinden) na 2 weken nogmaals in de klassen
waar iets gevonden is.
Willen jullie er vast over na denken of je iets voor de kinderen en de school kunt betekenen; tijdens de
introductie/informatie avond wordt hierop teruggekomen. Groetjes de kriebelmoeders
Koffiemoment
Maandag 22 augustus is de vakantie weer voorbij en mogen de kinderen weer naar school.
We zouden het leuk vinden om op deze ochtend met de ouders een kopje koffie / thee te drinken dus vanaf
8.20 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 22 augustus!!
Typetuin
Op donderdag 3 november 2022 om 14:45uur gaat op onze school de typecursus van de Typetuin van start.
Eerder dit jaar ontving u hier meer informatie over. Er zijn op dit moment nog 14 plaatsen vrij. Inschrijven
kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal). Indien u uw kind inschrijft
voor 1 augustus 2022 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €160,- i.p.v. €185,-. Voor
meer informatie: www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.
Zomervakantie

Wij wensen iedereen een fijne, zonnige maar
vooral een ontspannen vakantie !!!

