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                 Schoolnieuws juni 2020 
 

 

 Coronamaatregelen 
 

Vanaf maandag 8 juni mogen alle kinderen weer elke dag naar school. Fijn!!  

We moeten ons echter nog wel aan de RIVM maatregelen houden. Hierbij, in overleg met de MR, de 

belangrijkste maatregelen tot de zomervakantie. Mochten we nog wat vergeten zijn, dan zullen we dit z.s.m. 

communiceren naar alle betrokkenen.  

 

De afgelopen weken zijn er maatregelen genomen mbt het ophalen en wegbrengen. Dit willen we tot de 

zomervakantie doorzetten.  

 

 Groep 1 t/m 5 wordt tussen 8.15 uur (niet eerder!) en 8.30 uur op school verwacht.  

 Groep 6, 7 en 8 wordt tussen 8.35 uur en 8.45 uur (niet eerder!) op school verwacht. 

 Ook na schooltijd zal alles gaan zoals we dat in Coronatijd hebben opgezet. Groep 1 t/m 3 mag 

tussen 14.15 en 14.30 opgehaald worden op het grasveld achter de school. Groep 4 en 5 tussen 14.15 

en 14.30 uur op het grote plein.  Op woensdag kunnen de kinderen uit groep 1 t/m 5 tussen 12.15 en 

12.30 opgehaald worden en op vrijdag kunnen de kinderen uit groep 1 t/m 4 tussen 11.45 en 12.00 

opgehaald worden. 

 De groepen 5 t/m 8 gaan na 14.30 uur zelfstandig naar huis. 

 Looproutes e.d. worden gehanteerd, dit geldt voor zowel ouders als leerlingen! Op het plein en op de 

looppaden wordt niet gefietst! 

 

 Pauzes blijven met eigen groep. De groepen worden de laatste 6 weken dus nog zo min mogelijk 

samengevoegd. (Met bepaalde acitviteiten zullen we het niet altijd kunnen voorkomen, we zullen 

hier zo zorgvuldig mogelijk mee om gaan)  

 Tussen de middag zal er per groep een kwartier een overblijfouder aanwezig zijn terwijl de kinderen 

buitenspelen. 

 Ouders en andere externen zullen zo min mogelijk in de school komen. Indien een gesprek, bij hoge  

uitzondering, toch wenselijk is, maken we een afspraak na schooltijd.  

 De fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zal wel weer opgepakt worden binnen de school.  

 

 De gymlessen worden buiten, op het grasveld van school, gegeven. Op dit moment is het nog niet 

bekend of de zwemlessen dit jaar nog weer opgepakt gaan worden. Mocht dit zo zijn, dan zal er een 

mail gaan naar de groepen 3 en 4.  

 De Cito toetsen die we altijd aan het einde van het schooljaar afnemen, verplaatsten we naar 

september. Cito heeft hiervoor ook al adviezen gegeven en de normen aangepast. De AVI en DMT 

(leestoetsen) zullen we nog wel voor de zomervakantie afnemen.  

http://www.heuvelschool.nl/


 De kinderen krijgen aan het einde van het schooljaar i.p.v. het rapport een certificaat mee naar huis. 

We hebben te weinig gegevens om een goed rapport te maken.  

 Jarige kinderen mogen weer trakteren mits dit een kleine, voorverpakte traktatie is. (dus niet zelf 

thuis iets inpakken maar bijvoorbeeld een klein ijsje, verpakt koekje oid). Kinderen die in de 

afgelopen 12 weken jarig zijn geweest en alsnog willen trakteren, mogen via de mail met de 

leerkracht contact opnemen.  

 De schoolreisjes zullen dit schooljaar helaas niet doorgaan. De penningmeester van de ouderraad zal 

de bedragen voor het einde van het schooljaar terugstorten.  

 Op dit moment zijn we met het team nog volop in gesprek om te bekijken hoe we samen met de 

kinderen het schooljaar op een feestelijke maar verantwoorde manier af kunnen sluiten. De laatste 

schooldagviering zal dit jaar in en rondom de school, zonder ouders, zijn. Ook de musical en het 

afscheid van groep 8 zal anders dan anders zijn. We hopen dat we de musical door kunnen laten gaan 

maar dit zal dan alleen voor de ouders van groep 8 zijn. Hoe we alle activiteiten op gaan pakken, 

zullen we later communiceren. 

 

 Corona …. Feedback voor de school. 

 

We zijn nu al een tijd bezig met ‘school in coronatijd’. Eerst was er helemaal geen les op school en deden 

we alles op afstand. Toen ging de school weer een klein beetje open en binnenkort mogen we allemaal weer 

samen naar school. 

Het was voor ons, het team van de HW Heuvelschool, een hele uitdaging om alles te organiseren. Dit was 

voor ons een heel nieuwe ervaring en we hebben er veel van geleerd. 

Wij zijn wel benieuwd hoe jullie deze tijd hebben ervaren. Ging het lesgeven thuis goed en konden jullie uit 

de voeten met de lesstof. Was de leerkracht voldoende aanwezig op afstand en hadden er dingen anders 

gekund? 

 

Wij nodigen jullie van harte uit om ons te vertellen hoe jullie het hebben ervaren en wat jullie vragen en 

opmerkingen zijn. Wij willen graag feedback zodat we voor de toekomst goed voorbereid zijn. 

Uw reactie kunt u mailen naar info@heuvelschool.nl met als onderwerp “Corona feedback”. 

We horen graag van u. 

 

Studiedag 2 juli  

 

Op donderdag 2 juli staat er een studiedag gepland. Alle kinderen hebben die dag vrij.  

De studiedag, die wij gebruiken om dit schooljaar te evalueren en belangrijke zaken voor volgend schooljaar 

te bespreken, zal dus gewoon doorgaan.  

 

Verlof juf Marloes (groep 8) 

 

Juf Marloes zal vanaf 23 juni met zwangerschapsverlof gaan.  

Meester Erik Jan Holleman (inval) en meester Kevin zullen de groep de laatste weken overnemen.  

Juf Anna (LIO in groep 6) heeft eind juni haar studie positief afgerond en zal, samen met meester Kevin, in 

groep 6 blijven. Ouders van desbetreffende groepen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. 

 

Juf Marloes, geniet van je verlof! 

 

Naschoolse activiteiten Beweegwijs 

 

Vanaf maandag beginnen de naschoolse activiteiten van Beweegwijs weer.  

Zie bijlage.  
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Bericht namens het preventieplatform Jeugd 

 

Beste ouders / verzorgers, 

  

Ook jij en je kind hebben te maken met maatregelen en afspraken in verband met het corona virus. Het 

preventieplatform jeugd (PPJ) voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk heeft een 

overzicht gemaakt met een aantal linkjes naar websites met informatie en tips om de komende tijd goed met 

elkaar door te komen. Voor kinderen, pubers en ouders.  De info zal regelmatig vernieuwd worden. Neem 

eens een kijkje op https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-covid-19 

  

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en goede moed! 

 

 

Typecurus de Typetuin 

 

Bij voldoende aanmeldingen gaat bij ons op school volgend schooljaar (start op donderdag 1 oktober 2020 

om 14:45 -15.45 uur) de klassikale typecursus van de Typetuin weer van start. De cursus is geschikt voor 

kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Schrijf uw zoon/dochter nu alvast in! Voor meer info, ga naar 

www.typetuin.nl Schrijf in voor 1 juli en ontvang €25,- korting. Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-. 

Let op: Er is slechts plek voor 14 kinderen (zie ook kader rechts bovenaan), dus VOL=VOL! 

Inschrijven is een fluitje van een cent. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts 

bovenaan op “aanmelden”. 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 

013-5220579.  

 

 GGD info hoofdluis 

 

Op dit moment kunnen we op school geen hoofdluiscontrole houden. Om te zorgen dat hoofdluis geen 

hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan worden de 

luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u 

hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een 

fijntandige kam. In de vorige nieuwsbrief heeft uitgebreide informatie gestaan mbt de behandeling.  

 

Vakantierooster 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 

 

De studiedagen moeten nog gepland worden. Deze zullen we z.s.m. doorgeven.  
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