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Sociaal emotionele ontwikkeling  ‘Goed gedaan’  

In het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij  met de methode ‘Goed gedaan’.  Gedurende het hele schooljaar 

werkt iedere groep 2 weken aan eenzelfde thema.  

U kunt als ouder ook thuis met uw kind over het thema praten dat op school behandeld wordt. Hiervoor is bij ieder thema een 

ouderbrief beschikbaar op de site van de school.  

In de maand juni werken we aan les 16. Het onderwerp is ‘wensen en dromen’. Het is belangrijk dat uw kind leert zijn/haar 

fantasie goed  te gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te kunnen leven in anderen, om oplossingen voor nieuwe problemen te 

verzinnen en geruststellende beelden en gedachten op te roepen als je gespannen of bang bent . 

De omschrijving bij dit thema  kunt u vinden op de website van de school, evenals de ouderbrief. Per groep zijn de 

lesbeschrijvingen te vinden. 

 

Groepsindeling 2017-2018 

Elk schooljaar bekijken we zorgvuldig de groepsindeling. Voor het volgend schooljaar kunnen we u melden dat we weer  8 enkele 

groepen kunnen  maken! (behalve bij de kleuters waar bewust gewerkt wordt met een 1/2 combinatie)  Wij hopen u in de loop van 

de volgende week te kunnen vertellen welke leerkracht voor welke groep komt te staan. Dinsdagavond 2 juni zal dit eerst in de 

MR worden besproken.  

 

We kunnen u al wel vast vertellen dat Miranda Kiewiet (op dit moment leerkracht op de Berkel) volgend schooljaar ons team 

komt versterken. Heleen Antvelink stopt aan het einde van dit schooljaar met haar werkzaamheden bij ons op school.  

 

Berichtje van juf Heleen Antvelink 

Na ruim 32 jaar kleuters lesgeven, waarvan de laatste 7 jaar met veel plezier op de Heuvelschool, heb ik besloten een punt achter 

mijn loopbaan in het onderwijs te zetten. 

Na dit schooljaar ga ik me richten op andere zaken. Ik bedank iedereen voor het aan mijn zorg toevertrouwen van hun kinderen en 

wens u allen het allerbeste toe.  

Met vriendelijke groet, Heleen  

 

Juf Heleen neemt op een rustige manier afscheid van de kinderen en de collega’s. Wij wensen Heleen het allerbeste toe en 

bedanken haar voor haar inzet en enthousiasme.  

 
Ziekte juf Ans 

Zoals u allen al wel gemerkt/ gehoord heeft, is juf Ans Elschot al enige tijd ziek thuis. Juf Ans komt af en toe even op school om 

met de collega’s bij te praten. Er wordt hard gewerkt aan herstel. Op dit moment kunnen wij nog geen zekerheid geven over het 

tijdstip waarop juf Ans weer gaat beginnen.  

 

 

Levensbeschouwelijk onderwijs voor groep 7 en 8 !! 

Bij ons op school wordt al vele jaren de mogelijkheid geboden om in groep 7 en 8  deel te nemen aan de lessen 

levensbeschouwelijk onderwijs die 1 keer per week plaatsvinden. 

Levensbeschouwelijk onderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen, om hun al op jonge leeftijd respect te leren hebben 

voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, voor mensen die anders in het leven staan dan zijzelf. 

Tevens helpen de lessen kinderen om hun kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof of overtuiging 

voor mensen kan betekenen. 

Volgend schooljaar worden alleen de GVO lessen aangeboden. De HVO lessen komen te vervallen. Wilt u niet dat uw kind 

deelneemt aan deze GVO lessen dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken voor 10 juni 2017 bij Heidi Prinsen op het 

volgende mailadres: heidi@ heuvelschool.nl 

 

 

 

 

http://www.heuvelschool.nl/


Laatste schooldag!  

Donderdag 6 juli is de laatste schooldagviering en tevens de laatste schooldag voor alle kinderen.  

Deze ochtend staat in het teken van spelletjes. 

Er zullen verschillende spellen klaar staan op het plein (bij mooi weer) die de kinderen in groepjes gaan spelen. 

Voor deze dag hebben we de hulp van ouders nodig die de spelletjes willen begeleiden. Als u wilt helpen die dag, verwachten we 

u om 8.30 uur op school tot 13.30 uur.  De kinderen mogen die dag, als ze dat willen, verkleed komen. De kinderen hoeven deze 

dag geen eten en drinken mee te nemen.  

Mocht u willen helpen op de laatste schooldag, dan kunt u zich opgeven via de mail bij : karins@heuvelschool nl  

Om 13.30 uur zijn de kinderen vrij en kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie. 

De kinderen van groep 8 worden op 7 juli om 13.00  uur ‘uitgeklopt’.  

 

 

Schoolreis  

De groepen 3 en 4 gaan op 1 juni op schoolreis naar de Waarbeek  

De groepen 5 en 6 gaan op 29 juni op schoolreis naar Amsterdam. 

Aanvullende informatie krijgt iedereen via de leerkracht. 

 

(Kinder)Zwerfboeken 

 

Als school stimuleren wij het lezen en daarom doen wij mee aan het project (kinder) zwerfboeken. 

Dit zijn boeken, voorzien van een speciale kinderzwerfboek sticker, die kinderen mee mogen nemen, lezen en ergens achter 

mogen laten voor een ander. Bijvoorbeeld in de trein, in een speeltuin, of met de zomer in aantocht misschien wel ergens op een 

camping. 

 

Aan het einde van het schooljaar willen we bekijken of we ook boeken voor volwassen kunnen laten ruilen.  

De boeken staan in de hal van de school in de wandkast. 1 kast is voor kinderen, de andere kast is voor volwassenen. 

Bij de kleuter ingang vindt u boeken voor kleuters (en misschien wel boekjes voor peuters) 

 

In de kasten staan wat boeken, maar het is natuurlijk leuk als deze wordt aangevuld met boeken die u niet meer leest. Boeken die 

namens u in de zwerfboekenkast mogen komen te staan, kunt u afgeven bij Astrid in groep 6 of in de paarse bak in de hal. De 

kinderboeken worden voorzien van een sticker en de overige boeken worden bekeken op geschiktheid. 

 

Dus heeft u of uw kind erg genoten van een boek....en wilt u een ander dit ook laten beleven.....geef het boek "cadeau" aan een 

nieuwe lezer. Om meer mensen te laten genieten van de boeken, kunt u 1 boek per keer meenemen. 

 

Wij hopen op een levendige ruilhandel met boeken, zeker als vakantielectuur voor in de zomervakantie! 

 

Agenda 

Alle kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten krijgen een agenda van school!  

 

Musical groep 8 

Op woensdag 28 juni is het zover. Groep 8 voert de eindmusical op in de Volharding. 

De kinderen zijn druk in de weer  met het decor, kleding, het inoefenen van de rollen en de danspasjes.  En zoals u van ze gewend 

bent wordt er weer iets moois op de planken gezet.  

De musical begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaartjes kosten 3,50. De leerlingen van groep 8 krijgen 

allemaal 2 vrijkaartjes. Vanaf maandag  19  juni  kunt u’s ochtends voor schooltijd kaartjes kopen (8.20-8.40 uur ). Ook aan de 

kassa kunt u kaartjes kopen. We verzoeken u  de musical kaartjes zoveel mogelijk gepast te betalen. 

De musical is voor alle ouders van onze school, familie, vrienden, bekenden. U komt toch ook? 

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan ’s morgens (woensdag 28 juni )  naar de generale repetitie. Verzoek is de  

kinderen om 8.30 uur naar het gebouw van de Volharding te brengen, indien mogelijk voor de groepen 1 tm 3 zonder fiets. 
We lopen met z’n allen terug naar school.  Groep 4 moet wel op de fiets komen. Zij fietsen terug  naar school . 

De kinderen  hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor in de pauze. De kinderen kunnen om 12.30 uur  weer op school 

opgehaald worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kledingactie 

Op dinsdag 13 juni wordt er op school kleding ed. ingezameld.  

Wilt u de kleding bewaren voor onze school en tzt mee nemen naar school. 

De kleding mag vanaf 6 juni op school ingeleverd worden maar bij voorkeur op maandag 12 juni (hele dag) of dinsdag 13 voor 

half 9 ivm opslag.  

 

Wat wordt er wel  ingezameld! 

- Alle draagbare boven- en onderkleding - Draagbare schoenen (aan  elkaar gebonden) 

- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 

- Zachte knuffelbeesten 

Wat wordt er niet ingezameld! 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 

- Niet draagbare kleding en schoenen - Dekbedden, kussens, tuinstoelkussens e.d. 

- Werkkleding en vervuilde kleding  - Hard speelgoed. 

 

Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak.  

De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van de school. 

 
Dank!! 

We moeten nog ruim een maand naar school maar omdat we dit absoluut niet willen vergeten willen we bij deze  alvast alle  

ouders, grootouders, buren en vrienden bedanken  die ons het afgelopen jaar geholpen hebben met allerlei activiteiten. (creatief 

circuit,  het halen en brengen van kinderen, begeleiding bij excursies en schoolkamp en nog veel meer zaken)  

Mede dankzij uw hulp hebben we de kinderen naast het  ‘gewone’  rekenen en taal ook veel andere zaken van de maatschappij 

kunnen laten zien en ervaren.  Fijn dat we zulke mensen in ons midden hebben en we hopen dat we ook de laatste weken van het 

schooljaar nog op u mogen rekenen .  

 

En nog een dankjewel!!! 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de mooie tekeningen, kaarten, cadeaus, bloemen, felicitaties en lieve woorden 

die wij mochten ontvangen op onze bruiloft op 20 april 2017. Wat was het leuk dat de kinderen van groep 4 ook even aanwezig 

konden zijn. Wij hebben een fantastische dag gehad! Het was echt genieten en we kijken er met heel veel plezier op terug.  

Dankjewel!!  Groetjes Heidi en Dave.  

 

Zomervakantie 

Vrijdag 7  juli zijn alle kinderen lesvrij.  Maandag 21 augustus worden de kinderen weer op school verwacht.  

        

 

Vakantie 2017-2018  

Eerste schooldag 21-8-2017  

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017  

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018  

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018  

2e Paasdag 2-4-2018  

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 27-04-2018 t/m 09-05-2018  

Hemelvaart + vrijdag 10 en 11 mei 2018  

2e Pinksterdag 21-5-2018  

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018 

 

Studiedagen worden later nog gepland.  

 

  

    

Juni  

1 juni    schoolreisje groep 3 en 4  

5 juni    vrij ivm pinksteren   

12 juni    techniek groep 8 

12-15 juni   wandelvierdaagse  

12 juni    beweegmoment Beweegwijs - verstop activiteiten 

13 juni   kledinginzameling     

14 juni    les vergeten groente groep 6 in Noorddijk  

14 juni   natuuractiviteit groep 7,  fiets mee  

14 juni    GMR  

19 juni    beweegmoment Beweegwijs - voetbal activiteiten 

19 juni    gastles Halt groep 8  

19 juni    start kaartverkoop musical tot dinsdag 27 juni. (20 en 22 juni niet ivm activiteiten)  

20 juni    contactgesprekken vanaf 19.00 uur   

20 juni   Westerbork groep 8   



21 juni    viswedstrijd voor groep 3 tot en met groep 8 

21 juni    kennismakingsmiddag AOC 

22 juni   studiedag : alle kinderen lesvrij!  

23 juni   rapport mee 

23 juni    10.30 uur voorstelling groep 6, 7, 8 in Neede Muziek van de Toekomst 

26 juni    13.00 uur voorstelling groep 3, 4, 5 in Eibergen Trommel op rommel 

26 juni    beweegmoment Beweegwijs - Beweegwijs op wielen 

26 juni  schoonmaakavond voor groep 1/2 A en B van 18.30-20.30 uur. Nadere informatie volgt nog. 

28 juni   musical groep 8,  's avonds is om 19.30 de zaal open en begint de musical om 20.00. 

29 juni    schoolreisje groep 5-6 naar Amsterdam  

 

Juli 

3 juli    afscheidsavond groep 8 (en ouders groep 8)  Exacte tijden volgen nog.    

6 juli   laatste schooldag, alle kinderen om 13.30 uur vrij. Groep 8 wordt om 13.00 uur de school “uitgeklopt” 

6 juli    13.30 start zomervakantie !!! Dus vrijdag zijn alle kinderen al vrij!  

7 juli tm 20 aug   zomervakantie   

 
 

 
 
 

 

 

 


