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Schoolnieuws maart 2020
Open dag
Op donderdag 5 maart 2020 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. Mocht u nog ouders met jonge kinderen kennen… laat ze weten
dat ze welkom zijn. Op school zijn ook folders voor de open dag te krijgen.
Afwezigheid juf Karin Ruiterkamp (intern begeleider)
Begin maart krijgt de zoon van juf Karin Ruiterkamp een heupoperatie. Daardoor zal zij in de maanden
maart en april minder op school aanwezig zijn. Zijn er vragen dan kunt u deze op de mail zetten of u kunt
terecht bij Heidi.
Wassen schoolshirts bij sportactiviteiten
Tot op heden hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen voor het wassen van de schoolshirts.
Wij zouden het op prijs stellen als de schoolshirts na het toernooi gewassen ingeleverd worden door de
coach/begeleider of een andere ouder van het team.
NL doet
NL DOET
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 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.:
 Rolgordijntje ophangen.
 Nieuw grind en houtsnippers in de schooltuin aanbrengen.
 Een afdakje maken in de moestuin en evt. andere kleine klusjes in de tuin; bakken repareren,
hekwerk bij frambozen vervangen.
 Schuren en verven van klimrek, duikelstang en speelhuisje bij de kleuters.
 Opruimen van schuur en wegbrengen naar stort of kringloop.
Dit alles kunnen we niet zonder hulp van ouders. Zaterdag 14 maart beginnen we ‘s morgens om
9.00uur. We willen rond 13.00 uur stoppen. Ouders, of opa’s en oma’s die een beetje kunnen schilderen of
timmeren zijn ook van harte welkom.
Wij zorgen voor de nodige materialen. Mocht u evt. een kruiwagen hebben, zou u die dan mee kunnen
nemen? Mocht u zaterdag 14 maart tussen 9.00 en 13.00 uur tijd en zin hebben, dan bent u van harte
welkom. Ook al is het 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

Kosteloos materiaal
Heeft u nog lege boterbakjes, saladebakjes, bakjes van de chinees etc. Wij kunnen ze weer goed gebruiken
voor het knutselen. Graag inleveren bij groep 3 of bij de eigen leerkracht.
Schoolreisjes
De groepen 1 tm 6 gaan op 26 mei op schoolreisje.
-groep 1 en 2 gaat naar de Flierefluiter in Raalte - 24 euro per leerling.
-groep 3 en 4 gaat naar Dinoland in Zwolle– 30 euro per leerling.
-groep 5 en 6 gaat naar Hellendoorn -28 euro per leerling.
Bovenstaande prijzen komen tot stand door de kosten voor de bus in combinatie met de entreeprijs. Bij
kleinere groepen vallen de vervoerskosten per persoon vaak hoger uit. Mocht u hierover vragen hebben, dan
kunt u terecht bij de leerkracht.
Deze bedragen worden halverwege maart (2e termijn in mei) geïnd door de penningmeester.
Voorleeswedstrijd
Ik, Zoë Bouman, uit groep 8 heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd op 12 februari. Als voorleeskampioen
van de Heuvelschool mocht ik door naar de volgende ronde.
Ik vond het ontzettend spannend. Ik was als 6e aan de beurt van de 9. Het voorlezen en het vertellen ging
super goed. Ik heb helaas niet gewonnen, maar het was een super toffe ervaring. Iedereen kreeg aan het
einde ook nog een boek, chocolade en oortjes aan het eind als cadeau.
Oproep vanuit de (G)MR
Oproep ondersteuningsplanraad (OPR) van SWV IJssel Berkel:
De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband IJssel Berkel is op zoek naar twee nieuwe leden.
IJssel Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs van 24 schoolbesturen met 96 scholen voor
primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland &
Bronckhorst. Voor meer informatie over deze oproep verwijzen we u naar bijgevoegde bijlage

Vakantierooster 2020-2021
De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2020-2021.
Bij het vaststellen van de vakanties is zo veel mogelijk rekening gehouden met de landelijke adviezen en de
schoolvakanties van Staring College en het Zone-college.

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag en 2e Paasdag 2 april en 5 april 2021
April/Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag + vrijdag 13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Overige activiteiten

Maart :
4 maart
4 maart
5 maart
6-13 en 20 maart
9 en 11 maart
11 -17 maart
13/14 maart
19 maart
30 maart

April:
1 april
7 april
7 april
8 april
9 april
10 april
13 april
15 april
15 en 16 april
22 april
24 april
25 april

Hoofdluiscontrole
GMR
Open dag voor nieuwe ouders van 8.45 uur tot 18.00 uur.
Creatief circuit
Adviesgesprekken groep 8
10-minuten gesprekken, lijsten zullen vanaf 18 februari bij de klassen hangen
NL doet
Muziekmarkt groep 4 en 5
OR vergadering

Voetbaltoernooi bij DEO groep 3 en 4
Voorstelling groep 8 bij de Volharding
MR vergadering
Voetbaltoernooi bij REUNIE groep 7 en 8
Paasviering
Goede vrijdag – Alle kinderen zijn vrij, studiedag voor de leerkrachten
2e Paasdag – Alle kinderen zijn vrij
Voetbaltoernooi bij REUNIE groep 5 en 6
Eind CITO groep 8
Schoolvoorstelling voor alle groepen bij de Volharding vanaf 19.00 uur.
Houdt u deze avond vrij?? Info volgt
Koningsspelen
Start meivakantie t/m 10 mei

