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Schoolnieuws juni / juli 2019
Cito groep 8
In april heeft groep 8 de eindcito gemaakt. Alle kinderen hebben het goed gedaan! Er is een schoolscore van
536,1 gehaald. Het landelijk gemiddelde was 535,7.
Ouderbetrokkenheid
In maart 2019 is er onder de ouders een ouderbetrokkenheidonderzoek uitgezet. Veel ouders (79%) hebben
de moeite genomen om deze vragenlijst in te vullen waarvoor onze hartelijke dank!
De ouders van de Heuvelschool waarderen de school met een 8,3. Dit doet ons goed, het is fijn om te
merken dat de inzet beloond wordt. Uiteraard zijn er altijd “verbeterpunten”. Alle punten zijn onlangs op een
studiedag besproken en met elkaar gaan we goed bekijken hoe we bepaalde zaken op willen pakken. Ook de
MR wordt (indien wenselijk) hierbij betrokken.
Pilon flip challenge
Op 1 mei hebben Sven Pasman uit groep 8, Demi Stoltenberg en Jop Sprukkelhorst uit groep 7 en Ella
Bisperink uit groep 6 met veel plezier deelgenomen aan de Berkellandse finale van de Pilon Flip Challenge.
Sven heeft daarbij de eerste plek weten te behalen. Gefeliciteerd Sven!!
NK Bridge
Matthijs Hilhorst en Britte Pasman (groep 7) , Tessel Ligtenbarg en Suze Kers (groep 6) en Silvan
Ligtenbarg en Daan Megelink (groep 5) hebben zondag 26 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. Britte en Suze hebben samen gespeeld en hebben een mooie 16e plek weten te behalen,
Daan en Silvan hebben samen de 14e plek behaald. Goed gedaan hoor!
Tessel en Matthijs hebben het samen ook heel goed gedaan! Als duo hebben zij de 1e plek weten te behalen
waardoor ze zich Nederlands kampioen minibridge mogen noemen!! Wat een fantastische prestatie!
Contactgesprekken
Op maandagmiddag 24 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?

Musical
Op woensdag 10 juli 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. En zoals u van ze gewend bent wordt er weer iets moois op de planken gezet.
De musical begint 10 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 1 juli 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 10 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!
Fancy fair
Het team en de OR kijkt terug op een zeer geslaagde fancy fair ! Dankzij alle kinderen, de sponsoren, de
vele bezoekers, een goede organisatie en het mooie weer was het een gezellige middag. We willen iedereen
hier hartelijk voor bedanken!
Modderdag groep 1 en 2
Op vrijdag 28 juni gaan wij met de groepen 1 en 2 deelnemen aan Modderdag. Buiten spelen met zand en
water en vies mogen worden!!
Tijdens Modderdag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met
de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief
bezig met natuur.
Er is over de hele wereld veel onderzoek gedaan naar waarom het belangrijk is dat kinderen buiten spelen en
ook vies mogen worden. Het is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van kinderen. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat spelen in de modder, helpt in de ontwikkeling van het immuunsysteem en helpt de kansen
op het ontwikkelen van chronische aandoeningen, zoals astma, allergieën en overgewicht, te verkleinen.
DUS… graag oude kleren aan op deze dag!
Oproep lepels, pannen ed.
De kleuters spelen buiten in de zandbak het liefst met pannen en echte lepels
Voor onze zandbak buiten kunnen wij daarom oude lepels, opscheplepels, soeplepels etc. goed gebruiken.
Wie heeft er thuis nog wat liggen?

Spreekuur schoolverpleegkundige
Op woensdag 10 juli 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
Schooltuin
In onze schooltuin kunnen we nog wat hulp gebruiken.
Wie wil er binnenkort een keer wieden en /of met een groepje kinderen zaaien.
Vorig jaar hebben we een zeer productieve tuinonderhoud avond gehouden op de eerste maandag in de
vakantie. Een grote groep ouders en kinderen hielpen ons uit de brand.
We overwegen ook dit jaar dit te doen, zodat we de vakantie ingaan met een nette tuin.
Op wie mogen we rekenen? Graag een berichtje naar Ursula of Rinske
Vakantierooster 2019-2020
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag en 2e Paasdag 10 april en 13 april 2020
April/Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartsdag + vrijdag 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020

Overige activiteiten
Juni
3 juni
3,4,5,6, juni
4 juni
6 juni
6 juni
7 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
13 juni
13 juni
24 juni
26 juni
28 juni
Juli
4 juli
5 juli
10 juli

-Groep 3 excursie waterbeestjes bij de Lebbebrugge.
-Wandel4daagse.
-Wegen en meten groep 6
-Techniek groep 8
-Groep 4 kruidenhof excursie
-Groep 8 excursie Lebbebrugge
-Pinksteren (alle kinderen zijn lesvrij!)
-MR vergadering.
-Viswedstrijd voor groep 3 t/m 8.
-Techniek groep 7 fiets mee!!
-Groep 8 Westerbork
-Schoolreisje groep 3 en 4 naar de Waarbeek.
-Contactgesprekken vanaf 14.45 uur.
-Kennismakingsdag Zone college.
-Modderdag groep 1 en 2 – oude kleren aan!!!

-studiedag, alle kinderen zijn lesvrij!
-rapport mee
-Musical en afscheid groep 8, kinderen groep 8 om 17.15 uur op school. Info
volgt.

10 juli
10 juli
12 juli
12/15 juli
18 juli
18 juli
19 juli

-Generale repetitie voor de groepen 3 t/m 7.
-inloopspreekuur Maria Krabbenborg
-laatste zwemles, groep 3 en 4 samen.
-Schoonmaakdag groep 1 en 2, info volgt
-Laatste schooldagviering, kinderen om 13.30 uur vrij.
-13.00 groep 8 wordt de school “uitgegooid”.
-Alle kinderen vrij… start zomervakantie!!!

In de bijlage de naschoolse activiteiten van Beweegwijs.

