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                 Schoolnieuws juni / juli 2018  
 

Afscheid juf Ans 

 

Aan het eind van dit schooljaar neemt juf Ans afscheid van de Heuvelschool en gaat zij met vervroegd 

pensioen. Juf Ans heeft 36 jaren in het onderwijs gewerkt waarvan 26 jaren op de Heuvelschool.  

Natuurlijk willen wij dit niet ongemerkt voorbij gaan. Aan het eind van het schooljaar zal er daarom een 

receptie zijn. De datum is op dit moment helaas nog niet bekend.  

Ook zal juf Ans alle kinderen nog gaan trakteren en zullen we samen met de kinderen afscheid van haar 

nemen. U ontvangt hierover t.z.t. meer informatie 

 

 Cito groep 8  
 

In april  heeft groep 8 de eindcito gemaakt. Alle kinderen hebben het goed gedaan! Er is een schoolscore van 

537,5 gehaald. Het landelijk gemiddelde was 534,9. 

 

 Schoolvoetbal regiofinale 

 

Op 9 mei hebben de jongens van groep 8 deelgenomen aan het regiofinales van het schoolvoetbal. Ze 

hebben een leuke middag gehad, er zijn 2 wedstrijden verloren en 2 wedstrijden gelijk gespeeld. Top dat 

jullie zover zijn gekomen!  

 

Pilon flip challenge  

 

Op 1 mei hebben  Sam ter Avest uit groep 8, Lara Stoltenberg uit groep 5 en Thijs Brunsveld uit groep 4 met 

veel plezier deelgenomen aan de Berkellandse finale van de Pilon Flip Challenge. Thijs heeft daarbij een 

mooie 4e plek gehaald.  

 

NK Bridge  

 

Matthijs Hilhorst (groep 6) heeft zondag 27 mei deelgenomen aan het NK minibridge. Alle leerlingen die op 

dit moment bridgelessen volgen bij ons school, hebben de mogelijkheid gekregen om hier aan deel te 

nemen. Matthijs heeft, samen met bridgepartner Laura van de Kerst Zwartschool een mooie 12e plaats 

gehaald (van de 33)! Supergoed gedaan Matthijs!!  

 

Contactgesprekken 

 

Op 26 juni zijn er ’s middags weer contactgesprekken. U heeft zich hiervoor kunnen opgeven middels de 

intekenlijst bij het lokaal van uw kind(eren).  Kijkt u nog even goed na of u deze middag ook een gesprek 

heeft? 

 

 

 

 

 

http://www.heuvelschool.nl/


Musical  

 

Op woensdag 4 juli is het zover. Groep 8 voert de eindmusical op in de Volharding en tevens is dan het 

afscheid van groep 8. Dit jaar wordt de musical en het afscheid van groep 8 gehouden op dezelfde avond. 

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.  En zoals u van ze gewend bent wordt er weer iets moois op de planken gezet.  

 

De musical begint 4 juli 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. 

Vanaf maandag 25  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 musicalkaartjes zoveel mogelijk gepast te betalen. 

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

Ook zijn er weer loten te koop in de pauze. 

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan ’s morgens (woensdag 4 juli ) naar de generale repetitie. De 

kinderen komen gewoon op school en lopen dan gezamenlijk naar de Volharding. 

 

De kinderen  hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor in de pauze, dit wordt door de OR verzorgd. 

De kinderen kunnen om 12.30 uur weer op school opgehaald worden.  

 

De kinderen van groep 1 en 2 blijven deze dag gewoon op school!  

 

 Sponsorloop  

 

Het team en de OR kijkt terug op een zeer geslaagde sponsorloop! Dankzij de fanatieke lopers, de 

sponsoren, de vele bezoekers, een goede organisatie en het mooie weer was het een gezellige middag. We 

willen iedereen hier hartelijk voor bedanken! Graag uiterlijk vrijdag 1 juni het sponsorgeld inleveren.  

 

Kledingactie 

 

Op dinsdag 5 juni wordt er op school kleding ed. ingezameld.  

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

De zakken kunnen vanaf 28 mei op school worden ingeleverd tot uiterlijk dinsdag 5 juni 8.30 uur.  

(I.v.m. de opslag bij voorkeur zo laat mogelijk) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Shirtjes wassen 

 
Wie van de ouders wil het beheer van de schoolshirts overnemen van juf Astrid. 

Dit houdt o.a. in : het uitdelen van de shirts bij de verschillende sporttoernooien, het verzamelen van de 

shirts etc. Voor verdere informatie kunt u terecht bij juf Astrid. 

 

Spreekuur schoolverpleegkundige  

 

Op woensdag 6 juni is het laatste inloopspreekuur GGD Verpleegkundige van dit schooljaar. Maria 

Krabbenborg is van 8.30 - 9.30 uur aanwezig om u als ouder/verzorger te helpen bij vragen over 

bijvoorbeeld opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid, lengte, 

gewicht, gehoor, ogentest etc. Kunt u niet aanwezig zijn op het inloopspreekuur maar heeft u wel een vraag 

mail dan gerust naar m.krabbenborg@ggdnog.nl  

 

Ouderraad – versterking gezocht!  

 

Lijkt het je leuk om ons te komen helpen bij het organiseren van de jaarlijkse activiteiten op school??? 

Laat dit ons dat weten op or@heuvelschool.nl en kom ons team versterken!! 

 

Ook voor vragen en/of opmerkingen kun je bovenstaand mailadres gebruiken of neem contact op met 

Marion Heijmer - Angela Ligtenbarg - Melani Hietbrink - Karin Brunsveld - Wendy Lerink - Myranda 

Poolman of Christi Stoltenberg 

 

Vakantierooster 2018-2019  

 

Herfstvakantie   22 t/m 26 oktober 2018  

Kerstvakantie    24 december 2018 t/m 4 januari 2019  

Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 1 maart 2019  

April/Meivakantie   19 april t/m 3 mei 2019  

Hemelvaartsdag + vrijdag  30 en 31 mei 2019  

2e Pinksterdag   10 juni 2019  

Zomervakantie   19 juli t/m 30 augustus 2019 

 

Overige activiteiten 

   

Juni  

4-5-6-7 juni    -Wandel4daagse. 

5 juni     -Kledinginzameling (bewaart u alle oude kleding nog even voor ons??)  

6 juni     -GMR. 

7 juni     -Groep 6 les Kruidenhof bij de Mallumse Molen. 

8 juni     -Natuurles groep 7 bij  't Noasman. Laarzen mee. 

9 juni     -Open Huis Muziekschool Segnocollectief. (zie bijlage)  

12 juni    -MR vergadering.  

13 juni    -Viswedstrijd voor groep 3 t/m 8. 

18 juni    -Afsluiting Muziek en Kunstwijs groep 5 - Hippe Gasten in Eibergen. 

18 juni    -Schoolreisje groep 3 en 4 Julianatoren.  

20 juni        - Afsluiting project dans en drama van  Amber om 13.15 uur. 

 

21 juni    -Studiedag – kinderen vrij. 

25 juni    -Technieklokaal groep 7, fiets mee!!  

26 juni    -Contactgesprekken vanaf 14.45 uur. 

28 juni    -Schoolreisje groep 5-6 Dolfinarium. 

28 juni    -Rapporten mee. 

29 juni    -Afsluiting Muziek van de Toekomst groep 6-7-8. 
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Juli  

4 juli -Musical en afscheid groep 8, kinderen groep 8 om 17.15 uur op school. Info 

volgt.   

4 juli     -Generale repetitie voor de groepen 3 t/m 7.  

12 juli    -Laatste schooldagviering, kinderen om 13.30 uur vrij. 

12 juli     -13.00 groep 8 wordt de school “uitgegooid”. 

13 juli    -Alle kinderen vrij… start zomervakantie!!!  

 

 

 

In de bijlage vindt u het activiteitenrooster van Beweegwijs voor de maandagmiddag na schooltijd!  

 

 

 

 
 
 

   

  
 
 
 



 
 

 
Activiteiten na schooltijd 

14.45 - 15.45 uur  
 
 

Maandag 4 juni 

Watergames 
Trefbal met sponsen, dienblad-estafette en andere waterspelletjes!   

Locatie: schoolplein Heuvelschool Kosten: €1,- 
 
 
 

Maandag 11 juni 

Knikkertoernooi 
Neem je eigen knikkers mee en win er meer!  

Locatie: schoolplein Heuvelschool  Kosten: €1,- 
 
 
 

Maandag 18 juni 

Levend Zeeslag 
Probeer met bommen de schepen van de ander te bombarderen.  

Locatie: schoolplein Heuvelschool  Kosten: €1,- 
 
 
 
 

Maandag 25 juni 

Paaltjes voetbal 
Voetballen op het grasveld waarbij je probeert het paaltje van de ander om te schieten. 

Locatie: grasveld Heuvelschool  Kosten: €1,- 
 
 
 
 
 
 
 
 


