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Schoolnieuws maart 2019
Open dag
Op dinsdag 5 maart 2019 geven wij ouders van nieuwe leerlingen van 8.45 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.
Ouderbetrokkenheid Heuvelschool
Binnenkort zullen alle ouders een ouderbetrokkenheidsonderzoek ontvangen. Er worden vragen gesteld over
de school als organisatie. Wij zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk ouders (1 onderzoek per gezin!) dit
onderzoek in willen vullen zodat wij een reëel beeld krijgen van de school en wij, indien wenselijk, ook
hierin actie kunnen ondernemen. Alvast bedankt voor de medewerking.
Zonnepanelen en led-verlichting
Onze school is door de stichting uitgekozen om te worden voorzien van zonnepanelen en LED verlichting.
Op dinsdag 19 februari is hierover een eerste gesprek geweest. In de aankomende weken wordt een plan
gemaakt en horen wij wanneer alles geplaatst zal worden.
NL doet
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is er weer NL doet.
Net als voorgaande jaren gaan wij als Heuvelschool hier ook weer aan mee doen. Er zijn een aantal
werkzaamheden die we graag gedaan zouden willen hebben o.a.:
* In het speellokaal aan een kant raamfolie vervangen.
* Een prikbord ophangen.
* Nieuw grind in de schooltuin aanbrengen.
* Verder nog wat kleine klusjes in de tuin.
Dit alles kunnen we niet zonder hulp van ouders. Mocht u zaterdag 16 maart tussen 9.00 en 13.00 uur tijd en
zin hebben, dan bent u van harte welkom . Ook al is maar voor een paar uurtjes, alle hulp is welkom.
Als u wilt helpen kunt u zich aanmelden bij Ursula Krabbenborg ( groep 5) of via ursula@heuvelschool.nl
Mad Science
Op maandag 18 februari hebben de kinderen genoten van een show van Mad Science. Het was erg
interessant! Op 26 maart start, bij voldoende belangstelling, de naschoolse activiteit.
Staking
Op vrijdag 15 maart gaan wij staken. De kinderen zijn die dag vrij! In de brief in de bijlage is hier meer over
te lezen.

Bij ons op school hebben wij ook met ziekte van collega’s te maken. Meerdere keren was er vanuit de
stichting geen vervanging beschikbaar. Gelukkig hebben we het vaak op kunnen lossen doordat een collega
van school het over wilde nemen. Dit betekent dan wel dat die collega andere taken moet laten vallen of
meer dagen dan normaal gaat werken.
Deze week is echter ook het moment gekomen dat er geen inval beschikbaar is en dat we kinderen
noodgedwongen vrij moeten geven. (in dit geval groep 4 op vrijdag 22 februari)
Wij hopen met ons allen dat hiervoor binnen het onderwijs in Nederland een goede oplossing komt. Dat is
dan ook één van de redenen dat wij het belangrijk vinden om onze stem te laten horen en dat we gaan staken
op vrijdag 15 maart 2019.
Voorleeswedstrijd
Op woensdag 20 februari heeft Dion Mensink uit groep 8 deelgenomen aan de voorleeswedstrijd van
Borculo. Dion heeft voorgelezen uit “Het sleutelkruid” van Paul Biegel. De jury was vol lof over het
voorlezen van Dion maar helaas ging er iemand anders met de eerste prijs vandoor. Dion, voor ons blijf je
de nummer 1! Je hebt het supergoed gedaan!
Overige activiteiten
Maart:
4 maart
5 maart
6 maart
6 maart
7 maart
12 maart
11 en 13 maart
14 maart
15 maart
15, 16 maart
20 maart
22 maart
22, 29 maart
27 maart

-Geen naschoolse activiteit van Beweegwijs, rest van de maand wel gewoon
op maandag.
-Open dag voor nieuwe ouders
-Luizencontrole
-Geplande ontruiming onder begeleiding van Overkamp
-Techniek groep 7
-MR vergadering met CVB
-Adviesgesprekken groep 8. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.
-Techniek groep 8
-Landelijke staking- alle kinderen zijn vrij
-NL doet
-GMR vergadering
-Inloopspreekuur schoolverpleegkundige
-Creatief circuit
-Meesters/juffendag -info volgt

April
3 april
4 april
4 april
10 april
10 april
12 april
16, 17 april
16 april
17 april
18 april
19 april
19 april

-Voetbaltoernooi groep 3-4
-10 minutengesprekken (’s middags)
-Theoretisch verkeersexamen
-Voetbaltoernooi groep 7-8
-Podiumpret
-Koningsspelen (gr 1- 4) en sport experience (gr 5-8)
-Eindcito groep 8
-MR vergadering
-Voetbaltoernooi groep 5-6
-Paasviering (normale schooltijden)
-Studiedag – alle kinderen zijn vrijdag
-Start meivakantie t.m. 5 mei

