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Schoolnieuws juni 2022

Schoollied

 Binnenkort gaan we starten met de opnames van ons schoollied!
Wij hebben nog niet van alle kinderen het toestemmingsformulier binnen. Deze formulieren zijn echt nodig,
zonder het formulier kunnen we een kind helaas niet laten deelnemen.

Het toestemmingsformulier geldt alleen voor deze opnames! Het zal niet voor een ander doel gebruikt
worden. Mocht u (om welke reden dan ook) uw kind niet mee willen laten doen, dan zullen wij daar
zorgvuldig mee omgaan. (U mag de leerkracht dan wel even een berichtje via Parro sturen, wij weten dan
dat we niet op een formulier hoeven te wachten) 
 
We gaan er iets leuks van maken!

Fancy Fair

Op vrijdag 10 juni organiseren we op de Heuvelschool weer een fancy fair van 17.00 tot 19.00 uur.
Dit alles vindt plaats op het plein van de Heuvelschool en belooft een gezellig festijn te worden. 
 Wat is er te doen tijdens de fancy fair?: 

● Kramen met zelfgemaakte creaties door de kinderen 
● Springkussen 
● Rad van avontuur 
● Grabbelton voor kinderen en volwassenen 
● Verkoop van koffie, thee, limonade, taarten en gebak 
● Verkoop van heerlijke broodjes (dus komt allen met een lege maag!) 

In de bijlage nogmaals de uitgebreide informatiebrief.

Studiedag

Op donderdag 23 juni staat er een studiedag gepland. Alle kinderen hebben de hele dag vrij.

Overlast en vernielingen schoolplein

Zoals u de laatste tijd ongetwijfeld ervaren of gehoord heeft, is er sprake van (geluid)overlast bij ons op het
schoolplein. Er zijn inmiddels ook al diverse speeltoestellen vernield.

Op dit moment zijn wij verschillende dingen aan het uitproberen (o.a. camerabewaking) en volgende week
gaan wij in gesprek met de wijkagent, boa en gemeente. Wij hopen een structurele oplossing te vinden zodat
het schoolplein weer een leuk en gezellig plein wordt voor onze jongere jeugd.

http://www.heuvelschool.nl


Cito en 10-minutengesprekken

Deze week zijn wij in groep 3 t/m 7 gestart met de (eind) cito toetsen. Het rapport gaat mee op vrijdag 24
juni.

De laatste 10 minuten gesprekken van het schooljaar zijn altijd facultatief; op aanvraag van u of op aanvraag
van de leerkracht. Mocht er behoefte zijn aan een gesprek, wilt u het dan uiterlijk 15 juni laten weten aan de
leerkracht via een berichtje op Parro? Dan kunnen wij op donderdag 16 juni de data en tijden in Parro open
zetten.

Eind-CITO

In april heeft groep 8 de eindcito gemaakt. Er is een schoolscore van 535,9 gehaald. Het landelijk
gemiddelde was 534,8. 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 2022
afgenomen bij de kinderen. De school heeft hiervan een overzicht ontvangen en deze onderzoeken zijn
besproken in de MR.

De resultaten van het onderzoek waren voldoende, er kwamen geen bijzonderheden uit het onderzoek. De
school heeft het predicaat “Veilige school” weer mogen ontvangen.

Bijeenkomst social media

Bijeenkomst “Help! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen” (voor ouders/opvoeders van kinderen
tussen 12 – 18 jaar)

Op woensdagavond 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur gaat ervaringsdeskundige en psycholoog Laurens
Veltman op deze en andere vragen van ouders en opvoeders in. Met als resultaat dat zij inzicht krijgen in het
digitale gedrag van hun kind, weten wat helpt om in contact te komen met hun kind en bij te sturen op (de
mate van) digitaal gedrag! De bijeenkomst vindt plaats bij De Huve, Grote Straat 52 in Eibergen. Zie bijlage
voor meer info.

Musical

Op woensdag 29 juni is het zover. Groep 8 voert de eindmusical op in de Volharding en tevens is dan het
afscheid van groep 8. Het programma van deze dag/avond krijgen de ouders/verzorgers van groep 8 via de
mail. De kinderen zijn voor de musical al druk in de weer met het decor, de kleding, het inoefenen van de
rollen en de danspasjes. Er wordt weer iets moois op de planken gezet.

De musical begint 29 juni om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Kaartjes kosten 3,50.
De leerlingen van groep 8 krijgen allemaal 2 vrijkaartjes. Leerlingen van onze school hoeven geen kaartjes
te kopen. Donderdag 16 juni kunt u ’s ochtends voor schooltijd (extra) kaartjes kopen (8.20-8.40 uur). Ook
op 17,24,27 en 28 juni (8.20 -8.40 uur) en aan de kassa kunt u een kaartje kopen. We verzoeken u de
musicalkaartjes zoveel mogelijk gepast te betalen. De musical is voor alle ouders van onze school, familie,
vrienden, bekenden. U komt toch ook? In de pauze zal er een verloting met mooie prijzen zijn.

Opbrengst kledingactie

Met de kledingactie in mei hebben wij 98 euro opgehaald. Bedankt voor de inbreng!



Cool2BFit Beweeggroep

De komende weken gaat de SportFederatie Berkelland op de scholen waar ze lesgeven een introles
‘Cool2BFit Beweeggroep’ verzorgen. Dit zodat kinderen kennis kunnen maken met de ‘Cool2BFit
Beweeggroep’. De ‘Cool2BFit Beweeggroep’ is ervoor om op een leuke manier te werken aan een
gezondere leefstijl.
 
Voor wie: voor kinderen die gericht willen werken aan een gezondere leefstijl.
Leeftijd: 8-13 jaar
Kosten: geen
Duur: gratis tot 12 maanden deelname
Start: bij voldoende aanmeldingen
Locatie: de Bijenkamp, Eibergen
Tijd: 15:15-16:15
Aanmelden en info: anne@sporfederatieberkelland.nl

Typecurus

Bij voldoende aanmeldingen gaat bij ons op school volgend schooljaar (start op 6 oktober 2022 om 14:45
-15.45 uur) de klassikale typecursus van de Typetuin weer van start. Schrijf uw zoon/dochter nu alvast in!
Voor meer info, ga naar www.typetuin.nl

Tevens in de bijlage de informatie voor een typecursus via het Gulden Loon.

De cursussen zijn geschikt voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8.

Vakantierooster 2022-2023

De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2022-2023. 

Bij het vaststellen van de vakanties is zo veel mogelijk rekening gehouden met de landelijke adviezen en de
schoolvakanties van Staring College en het Zone-college. 

Herfstvakantie 22-10-2022 - 30-10-2022 
Kersvakantie 24-12-2022  - 8-1-2023 
Voorjaarsvakantie 25-2-2023 - 5-3-2023 
Goede Vrijdag 7-4-2023 
2e paasdag 10-4-2023 
Meivakantie 22-4-2023 -  7-5-2023 
Hemelvaartweekend 18-5-2023 - 19-5-2023 
2e pinksterdag 29-5-2023 
Zomervakantie 8-7-2023 - 20-8-2023 

Overige activiteiten

6 juni - 2e pinksterdag – kinderen
10 juni -Fancy fair
15 juni -Kennismakingsmiddag zone college groep 8
17 juni -Schoolreisje groep 5 en 6
20,21,22 juni -Giethoorn groep 7 en 8
21 juni - MR vergadering
21 juni - Schoolreisje groep 3 en 4 Dinoland in Zwolle
23 juni - Studiedag, alle kinderen hele dag vrij
24 juni -rapport mee
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24 juni -Voorstelling groep 4/ 5 Peertof theater
27 juni -groep 3 naar museumfabriek in Enschede
29 juni - Musical en afscheid groep 8

7 juli - Viering laatste schooldag, alle kinderen om 13.30 uur vrij.
8 juli -Alle kinderen vrij, start vakantie tm. 21 augustus.


