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                 Schoolnieuws maart 2018  
 

Open dag  

 

Op woensdag 7 maart geven wij ouders van nieuwe leerlingen van 8.30 uur tot 18.00 uur de gelegenheid om 

de school te bekijken en in gesprek te gaan met de leerkrachten. Op de website van de school staat het 

programma voor die dag.  

 

Schoolvoorstelling 14 maart!!  

 

Woensdagavond 14 maart zullen alle kinderen van de Heuvelschool een voorstelling verzorgen bij de 

Volharding. Deze avond zal om 19.00 uur beginnen (binnenkomst vanaf 18.30 uur)  

Maandag 12 en woensdag 14 maart mogen de kinderen i.v.m. deze voorstelling en de meester/juffendag 

verkleed naar school in Flower Power/ hippie stijl.  

 

Wat er allemaal gaat gebeuren, dat wordt later bekend gemaakt. Houdt u de datum vast vrij in de agenda?  

 

Preventie Platform Jeugd (PPJ)  

 

In de bijlage ontvangt u een aankondiging van enkele ouderbijeenkomsten “omgaan met pubers”. De 

bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van pubers in de leeftijd van 10-16 jaar. Deelname is gratis. Deze 

bijeenkomsten vinden weliswaar plaats in Aalten, maar zijn ook bedoeld voor ouders uit Berkelland.  
 

Lunchpauze 

 

Sinds het continurooster kent de school een kleine pauze op de ochtend en een grote pauze tussen de 

middag. Tijdens de lunchpauze hebben we altijd hulp gehad van een groep overblijfkrachten. Op dit 

moment zijn er niet genoeg overblijfkrachten en moeten de leerkrachten helpen bij het toezicht houden 

tijdens de grote (lunch) pauze. Wij willen toch graag een pauze moment tussen de middag voor alle 

leerkrachten realiseren en gaan het volgende toepassen vanaf maandag 5 maart:   

  

De kinderen lunchen in de klas, terwijl de leerkracht een rustig lesmoment inbouwt, zoals bijvoorbeeld 

voorlezen, schooltv kijken of een gesprek voeren. Daarna gaan de kinderen een half uur naar buiten. Dit is 

onder toezicht van een aantal overblijfkrachten. De leerkrachten hebben zo een moment van pauze 

De pauze voor de kinderen is tussen 12.00 uur tot 12.30 uur of van 12.30 uur tot 13.00 uur. 
 

Schoolreisjes  

 

Groep 1 en 2  - dinsdag 29 mei naar Het land van Jan Klaassen - €22,50 per kind. 

Groep 3 en 4  - maandag 18 juni naar de Julianatoren - €25,00 per kind. 

Groep 5 en 6  - donderdag 28 juni naar het Dolfinarium - € 31,- per kind. 

 

T.z.t. volgt meer informatie. 

De bedragen zullen halverwege maart en halverwege mei geïnd worden door de penningmeester van de OR.  
 

 

http://www.heuvelschool.nl/


 

 Vakantierooster 2018-2019 

 

De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2018-2019. Bij het 

vaststellen van de vakanties is zo veel mogelijk rekening gehouden met de landelijke adviezen en de 

schoolvakanties van Staring College en AOC.  

 

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 

 

Extra kleding voor school?   

 

We merken dat de kledingvoorraad op school, wanneer er even iets misgegaan is, beperkt is. Mochten er 

ouders zijn die jongens of meisjeskleding in de maten 104/110/116/122 (broeken, leggings of ondergoed)  

over hebben, of weg willen doen, dan is dit van harte welkom bij groep 1 en 2. 

Graag wel kleding dat nog goed bruikbaar is. 

 

Beweegwijsmomenten  

 

Maandag 5 maart  -Beweeg Wijs Spelen € 1,= 14.45 - 15.45 uur  - Heuvelschool  

Maandag 12 maart -Beweeg Wijs Spelen € 1,= 14.45 - 15.45 uur  - Heuvelschool  

Maandag 19 maart  -Beweeg Wijs Spelen (zomertijd & wintertijd) € 1,= 14.45 - 15.45 uur -Heuvelschool  

Woensdag 21 maart -Beweeg Wijs Spelen (gr 5 t/m 8 beide scholen) € 1,50 13.00 - 14.00 uur - St. 

Jorisschool  

Woensdag 28 maart  -Beweeg Wijs Spelen € 1,50 13.00 - 14.00 uur - Start de Heuvelschool - Eind 

speeltuin de Koppel 
 

Bord in hal 

 

Zoals u misschien al wel gezien heeft, is er in de grote hal een mooi groot bord opgehangen. Hier komen 

binnenkort foto’s van alle personeelsleden te hangen. Bij deze willen wij Arjan Bisperink bedanken voor het 

maken van dit bord.  

 

Voorleeswedstrijd  

 

Ik ben Daphne Nieuwenhuis en zit in groep 8 van de Heuvelschool. Gisteren heb ik meegedaan aan de 

voorleeswedstrijd in Borculo. 

Toen ik binnen kwam zaten er allemaal mensen, de deelnemers gingen aan een lange tafel zitten en we 

kregen een boekje waarin je kon zien als hoeveelste je moest lezen. Ik was als vierde aan de beurt. Toen de 

derde aan de beurt was, werd het een beetje spannend. Toen ik aan de beurt was werd ik omgeroepen en 

ging ik naar voren. Eerst ging een vrouw iets vertellen over mij en toen mocht ik beginnen met lezen. Ik was 

een beetje zenuwachtig maar toen ik bezig was ging het steeds beter. Ik was klaar en kreeg een groot 

applaus. Ik ben niet door naar de volgende ronde, maar ik vond het erg leuk om mee te doen! 

 

 

 

 



Studiedagen en vakantierooster  

 

Studiedagen  

 

30-3-18     OPONOA inspiratiedag 

21-6-18    studiedag Heuvel  

Op bovenstaande dagen zijn alle 

kinderen vrij !  

 

  

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

 

Overige activiteiten 

 

 

Maart:  

26 februari t/m 2 maart  -Voorjaarsvakantie 

5 maart    -Groep 5 les moestuintjes  

6 maart                                   -Groep 6 gym om 8.30 uur en groep 8 begint op school 

6 maart                                   -Theater workshops voor de groepen 4-5-6 

6 maart    -Muziekmarkt groep 4-5 

7 maart    -GMR 

7 maart    -Open dag voor nieuwe ouders  

9 maart      -Bezoek Sint Joriskerk van 9.00-9.45 uur voor groep 6, project Willem V 

9, 12 maart    -Adviesgesprekken groep 8 

9,16,23 maart    -Creatief circuit ronde 3  

9,10 maart    -NL doet  

12 maart  -Meester/juffendag met oa workshops van Muziek van de Toekomst voor het    

Peace Project 

13 maart    -Groep 6 gym om 8.30 uur en groep 8 begint op school 

13 maart    -Theater workshops voor de groepen 4-5-6 

14 maart    -Luizencontrole 

14 maart    -Schoolvoorstelling vanaf 19.00 uur bij de Volharding 

15 maart  -Voorstelling "De snelste Zebra" voor groep 4-5-6 om 10.45 uur bij 

Volharding. We gaan hier op de fiets naar toe! 

19 maart  -Techniek groep 8  

20 maart  -Voorstelling "Cliffhanger" voor groep 7-8 in de Van Gellicumzaal in Neede. 

We gaan hier op de fiets naar toe! 

20 maart    -OR vergadering 

21 maart    -Gemeenteraadsverkiezingen op school  

22 maart    -Les “ik eet het beter” voor groep 6-7-8 

22 maart    -Contactgesprekken vanaf 19.00 uur  

22 maart    -Theater workshops voor groep 7-8 

22 maart    -Theater workshops voor groep 1-2-3 

26 maart    -Voorstelling 10x Daan = moed, gr 1-2- 3, 10.45 uur bij de Volharding 

26 maart    -Theater workshop voor groep 7-8 

27 maart    -MR vergadering op de Kiezel en Kei/ da Vinci om 20 uur 

28 maart   - Grote rekendag 

29 maart  - Paasactiviteit op school (kinderen hoeven geen middageten en drinken mee,  

wel bord bestek, beker etc.)  

30 maart    - Studiedag OPONOA, alle kinderen zijn lesvrij.  

 

 

 

 

 



April  

2 april     -Tweede Paasdag – kinderen vrij  

4 april     -Voetbaltoernooi groep 3-4 

11 april    -Voetbaltoernooi groep 7-8 

13 april    -Sponsorloop 

14 april    -Eindfeest wijk de Koppel 

16,23 april    -Schoolfotograaf 

18 april    -Voetbaltoernooi groep 5-6 

18 april    -GMR 

20 april    -KoningsSpelen voor groep 1 - 4 

20 april   -KoningSportExperience groep 5-8 

25 april    -Open podium 

27 april    -Koningsdag –kinderen vrij en start “meivakantie” 

   

  
 


