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Schoolnieuws juni 2020

Schoolreisjes

In juni en juli zijn er weer schoolreisjes gepland! Het is gelukt om voor alle groepen een leuk schoolreisje te
organiseren, waarbij we uiteraard rekening houden met de huidige maatregelen. Hierbij de data en kosten.
De penningmeester van de OR zal de bedragen in juni gaan innen. Mocht u ervoor gekozen hebben om in 2
termijnen te willen betalen, dan zal het begin en eind juni zijn. Overige informatie over de activiteiten zal
door de leerkracht per mail gedeeld worden.

Groep 1 en 2- Sprookjesdag in speeltuin de Koppel – 14 euro -7 juni groep 1/2a en 15 juni groep 1/2b
Groep 3 en 4 - Met de huifkar naar Erve Brooks. - 19 euro – 28 juni
Groep 5 en 6 - Klimbos en zwemmen – 25 euro – 6 juli
Groep 7 en 8 – Fun-4-daagse – 45 euro- 22 t.m. 25 juni

CITO en rapport(gesprekken)

Vanaf begin juni nemen wij in groep 3 t/m 7 de eind cito toetsen af.

Het rapport gaat mee op donderdag 8 juli. (let op: dit is anders dan gepland!)

De laatste 10 minuten gesprekken van het schooljaar zijn altijd facultatief; op aanvraag van u of op aanvraag
van de leerkracht. Wij kunnen ons voorstellen dat u, na dit bijzondere schooljaar, behoefte heeft aan een 10
minuten gesprek. Voor de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 geldt dat zij voor vrijdag 4 juni de leerkracht
kunnen mailen met de vraag om een online 10 minuten gesprek in te plannen. Wilt u daarbij aangeven welke
middagen u beschikbaar bent. Dan kan de leerkracht het gesprek inplannen.  

EindCITO

In april heeft groep 8 de eindcito gemaakt. Ondanks 2 hele rare (Corona) jaren hebben alle kinderen het
goed gedaan! Er is een schoolscore van 536,6 gehaald. Het landelijk gemiddelde was 534,5. Wij zijn trots op
jullie!

Leerlingtevredenheidsonderzoeken

Alle scholen zijn jaarlijks wettelijk verplicht een veiligheidsonderzoek af te nemen bij de kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8. Hoe voelen de kinderen zich in de klas en op het plein? Dit onderzoek is begin april 2021
afgenomen bij de kinderen. De school heeft hiervan een overzicht ontvangen en deze onderzoeken zullen
worden besproken in de MR. Indien wenselijk zal er actie worden ondernomen.

De resultaten van het onderzoek waren voldoende, er kwamen geen bijzonderheden uit het onderzoek. De
school heeft het predicaat “Veilige school” weer mogen ontvangen.
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Studiemiddag 14 juni en studiedag 1 juli

Maandagmiddag 14 juni is er een studiemiddag (onderwerp: begrijpend lezen) gepland. Alle kinderen
hebben vanaf 12.00 uur vrij.

Op donderdag 1 juli staat er een studiedag gepland. Alle kinderen hebben dan de hele dag vrij.
De studiedag, die wij gebruiken om dit schooljaar te evalueren en belangrijke zaken voor volgend schooljaar
te bespreken, zal dus gewoon doorgaan.

Ouderbetrokkenheid

In april 2021 is er onder de ouders een ouderbetrokkenheidonderzoek uitgezet. 51% van de ouders heeft de
moeite genomen om deze vragenlijst in te vullen waarvoor onze hartelijke dank!

De ouders van de Heuvelschool waarderen de school met een 8,1. Dit doet ons goed, het is fijn om te
merken dat de inzet beloond wordt.

Sterke punten die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn: Gastvrijheid, welzijn kind en schoolloopbaan.

Uit het onderzoek kwam geen top 3 van ontwikkelpunten naar voren maar uiteraard  zijn er altijd
“verbeterpunten”. Het onderzoek wordt op een teamvergadering besproken en met elkaar gaan we goed
bekijken hoe we bepaalde zaken op willen pakken. Ook de MR wordt (indien wenselijk) hierbij betrokken.

Verkeersveiligheid

Een van de punten die uit het onderzoek naar voren kwam en waar wij nu al jullie aandacht voor willen
vragen is de verkeersveiligheid rondom de school. Bij het brengen en het halen is het druk voor de school.
Wij willen iedereen vragen om rekening te houden met de kinderen en niet met auto’s direct voor de school
te stoppen. De kinderen hebben hierdoor geen goed zicht op de straat en kunnen niet veilig oversteken.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat het veilig is.

Naschoolse activiteiten Beweegwijs

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de naschoolse activiteiten van Beweegwijs voor de
groepen 3 tm 8. De inschrijflijsten hangen bij de klassen.

Oproep namens stichting OPONOA voor opslagruimte

Beste ouders/verzorgers,

Sinds de verhuizing in november 2020 beschikt Stichting OPONOA niet langer over opslagruimte.
Dat begint ons nu op te breken want er komt schoolmeubilair vrij dat wij graag willen bewaren.
Daarom zoeken wij voor einde schooljaar voor langere tijd een opslagruimte. Hiervoor kunnen wij een
vergoeding betalen. Deze moet ongeveer het formaat van een klaslokaal hebben en de spullen moeten droog
en veilig kunnen worden opgeslagen. Misschien kunt u ons helpen bij deze zoektocht. We horen het graag
als u zo’n ruimte weet of beschikbaar heeft.

Alvast hartelijk dank voor het meedenken.

Met vriendelijke groet,
Trudy te Braake
Administratief medewerker Stafbureau



Stichting Openbaar Primair Onderwijs NoordOost Achterhoek
T: 0545-275166
E: info@oponoa.nl

PARRO

Al veel ouders hebben zich aangemeld voor de PARRO app. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan
willen wij u vragen om dat alsnog te doen. Deze week zullen de eerste berichten gedeeld worden zodat wij
kunnen testen hoe het gaat.

Typecurus de Typetuin

Bij voldoende aanmeldingen gaat bij ons op school volgend schooljaar (start op 5 oktober 2021 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

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.

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 zijn op dit moment nog niet bekend.

Vacature MR

Aan het eind van dit schooljaar zal er een plek vrij komen bij de oudergeleding van de MR.
Björn Heijmer zal dan namelijk aftreden als MR-lid. Mocht u interesse hebben in het lidmaatschap van de
MR en op die wijze mee willen denken in het beleid van de H.W. Heuvelschool dan kunt u dat kenbaar
maken. Dit kan eveneens persoonlijk aan een van de leden of per e-mail. 
Ben jij die enthousiaste ouder die zijn/haar kennis inbrengt en gaat meebeslissen over de toekomst van onze
kinderen, stuur dan een mail om je aan te melden. (mr@heuvelschool.nl)  
Je bent natuurlijk ook altijd welkom om een van de volgende vergaderingen bij te wonen. 

Schoolfruit
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Deze week (week 22) is de laatste week dat wij schoolfruit ontvangen. Alle kinderen hebben een lange tijd
mogen genieten van allerlei soorten fruit en groente. Hopelijk kunnen wij dit volgend schooljaar voortzetten.
In de nieuwsbrieven wordt u hierover geïnformeerd.

Ontruiming

In de maand juni zullen wij met de kinderen weer een ontruiming gaan oefenen. Voor de kinderen en
leerkrachten is het belangrijk om te weten hoe ze moeten handelen in noodsituaties. Alle kinderen zullen,
nadat het alarm is afgegaan, via een vaste looproute samen met de leerkracht naar buiten gaan om daar op
een afgesproken plek te verzamelen. Deze ontruiming zal vooraf met de kinderen besproken worden.
Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om en zullen we de kinderen niet onnodig bang maken.

OR

Kascontrole:
Per september 2021 is er een nieuwe penningmeester. Zijn naam is Jurgen Nijhof. Dit jaar zou Jurgen ook de
kascontrole voor de OR doen maar door zijn nieuwe functie als penningmeester is dit niet meer mogelijk.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw kascontrole-lid en op zoek naar een reserve kascontrole lid. De kas
wordt in oktober gecontroleerd onder het genot van een kop koffie met iets lekkers. De administratie van het
afgelopen schooljaar wordt besproken en de nieuwe plannen voor het volgende schooljaar.

Als een van de twee kascontroleleden niet kan, dan wordt het reserve kascontrole-lid gevraagd om aan te
schuiven. (of anders wordt deze persoon voor de volgende kascontrole uitgenodigd) De zitting in de
kascontrole duurt twee jaar. Je ontvangt een uitnodiging van de penningmeester. Wie wil en durft? Deze
personen kunnen zich via or@heuvelschool.nl aanmelden. Wil je eerst meer informatie dan kan dan kun je
een mail sturen naar or@heuvelschool.nl.

Overige activiteiten

31 mei - OR vergadering
2 juni - MR vergadering samen met OBS Kiezel en Kei
7 juni -schoolreisje groep 1/2a
14 juni - studiemiddag team, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
15 juni -schoolreisje groep 1/2b
16 juni - GMR vergadering
17 juni - Sponsorloop (onder schooltijd) – informatie is vrijdag 28 mei per mail verstuurd.
22 tm 25 juni - Fun 4 daagse groep 7 en 8
28 juni - Schoolreisje groep 3 en 4
29 juni - MR vergadering

1 juli - Studiedag, alle kinderen hele dag vrij
6 juli -Schoolreisje groep 5 en 6
7 juli - GMR vergadering
7 juli - Musical groep 8
8 juli -Rapport mee naar huis
15 juli - Viering laatste schooldag, alle kinderen om 13.30 uur vrijdag
16 juli -Alle kinderen vrij, start vakantie t.m. 29 augustus.

M.b.t. voetbaltoernooien en de viswedstrijd kunnen wij op dit moment nog geen informatie geven. Mochten
de activiteiten nog doorgaan, dan zullen wij iedereen via de mail op de hoogte brengen.
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