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Schoolnieuws maart 2021

Voorjaarsvakantie…

Voorjaarsvakantie… De laatste vakantie die vorig jaar nog een beetje normaal was. De vakantie waarna alles
anders werd. Een vakantie waar iedereen op dit moment ook wel een beetje met dubbele gevoelens naar
kijkt. Want… de kinderen zijn net weer op school na een volledige sluiting van 5 weken en iedereen is net
weer een beetje gewend aan het ritme. Ouders, die heel druk zijn geweest met het thuisonderwijs, hebben
eindelijk weer een beetje de tijd om hun eigen werkzaamheden weer te hervatten.

Maar wat is deze vakantie ook meer dan welkom… We zien en horen dat de afgelopen weken ook veel bij
iedereen heeft gedaan. De kinderen moesten na 5 weken thuisonderwijs weer wennen aan alle regels en
afspraken van de school. Weer samen zijn in de klas is toch heel anders dan alleen voor je beeldscherm. De
sociale contacten worden weer opgepakt. Er wordt veel gesproken over de (afgelopen) Coronatijd. Kinderen
hebben de behoefte om er over te praten en dat is ook goed. Iedereen heeft er zijn of haar eigen gevoelens en
ervaringen bij.

Op dit moment hebben we helaas ook te maken met positieve besmettingen bij onze eigen leerlingen.
Gelukkig horen wij via de ouders dat de kinderen niet ziek zijn maar het heeft natuurlijk wel een behoorlijke
impact. Groepen die in thuisquarantaine gaan of klasgenootjes die thuis moeten blijven met klachten. We
hebben ook te maken met verschillende reacties en meningen van ouders  Door naar elkaar te luisteren en
begrip te hebben voor elkaar, hopen wij dat iedereen op een goede manier met alle maatregelen om kan
gaan.

Het is een rare tijd….. Iedereen is constant aan het schakelen om alles goed geregeld te krijgen. Hoewel wij
er met elkaar voor proberen te zorgen dat alles zo normaal mogelijk verloopt, is het absoluut geen “normaal”
schooljaar. Wij hopen dan ook dat we heel snel weer richting “het normale leven” mogen gaan. Tot dan
moeten we ons met elkaar aan de regels en afspraken houden en er het beste van maken.

Blijf gezond!

Geen open dag ivm Corona

De open dag voor nieuwe ouders kan helaas niet doorgaan ivm Corona. Uiteraard zijn nieuwe ouders altijd
welkom om, op afspraak, de school te bekijken. Mocht u nog ouders met jonge kinderen kennen… laat ze
weten dat ze welkom zijn. Op de website van de school is ook veel informatie te vinden.

Luizencontrole

Wij willen iedereen vragen om alle kinderen zorgvuldig te blijven controleren op de aanwezigheid van
hoofdluis. Bij bijzonderheden graag een berichtje naar de leerkracht.  

http://www.heuvelschool.nl


Vakantierooster 2021-2022

De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2021-2022.
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 16-10-2021 24-10-2021
Kersvakantie 25-12-2021 9-1-2022

Voorjaarsvakantie 26-2-2022 6-3-2022
Goede vrijdag 15-4-2022

2e paasdag 18-4-2022
Meivakantie 25-4-2022 8-5-2022

Hemelvaartweekend 26-5-2022 27-5-2022
2e pinksterdag 6-6-2022
Zomervakantie 9-7-2022 21-8-2022

BAG to school
 
Wij gaan starten met een nieuwe kledingactie!
Bag2School zal de kleding inzamelen op 8 maart 2021. Wij zouden het fijn vinden als u (en opa en oma en
de buren…) uw kleding zou willen bewaren voor onze school. Help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten! 
De kleding kan in de week na de vakantie op school ingeleverd worden maar bij voorkeur op maandag 8
maart tot 8.30 uur i.v.m. beschikbare ruimte in de school.

Wat mag wél ingezameld worden? 
Goede kwaliteit tweedehands kleding 
Lakens 
Dekens 
Gordijnen 
Knuffelbeesten 
Schoenen (per paar) 
Riemen/ceinturen 
Handtassen 
 
Wat mag niet ingezameld worden? 
Vuile of natte kleding 
Gescheurde of beschadigde kleding 
Enkele schoenen 
Afgeknipt materiaal 
Matten 
Tapijten (ook geen vliegende) 
Kussens 
Dekbedden 
Snuisterijen 
Bedrijfskleding 
Industriële gordijnen / industrieel beddengoed 

Oproep vanuit de MR



Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze
school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de
oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de
school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de
teamgeleding.
De medezeggenschapsraad van de H.W. Heuvelschool bestaat uit drie leerkrachten (de personeelsgeleding)
en drie ouders (de oudergeleding). De MR denkt mee over het beleid van de school. De MR heeft daarbij
adviesrecht of instemmingsrecht. 
Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) ben je essentieel voor het goed functioneren van jouw school.
Samen met de andere MR-leden ga je in overleg en geef je advies aan de schoolleiding of het schoolbestuur.
Daarbij mag je zelf onderwerpen op de agenda zetten en meebeslissen over het beleid op school. Het
mooiste van medezeggenschap is dat je echt een verschil kunt maken. Je praat mee over juridische, sociale
en financiële zaken, maar moet ook weten wat er bij de achterban leeft.
 
Nieuwbouw en IKC
Begin van dit jaar bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de huisvesting van scholen in Borculo.
Deze plannen hebben ook betrekking op de H.W. Heuvelschool. Allereerst het voornemen om samen te gaan
met de Kiezel & Kei en op wat langere termijn een nieuw schoolgebouw en een Integraal Kind Centrum
(IKC). Als MR willen wij graag van u, als ouder/verzorger, weten of er vragen zijn over deze plannen of dat
u specifieke aandachtspunten heeft. Wij zouden u dan ook willen vragen om die bij ons kenbaar te maken.
Dit kan persoonlijk bij een van de leden van de oudergeleding (Björn Heijmer, Michel Ligtenbarg of Jaap
Mengerink) of per e-mail mr@heuvelschool.nl.

 

Vacature MR
Daarnaast zal aan het eind van dit schooljaar een plek vrij komen bij de oudergeleding. Björn Heijmer zal
dan namelijk aftreden als MR-lid. Mocht u interesse hebben in het lidmaatschap van de MR en op die wijze
mee willen denken in het beleid van de H.W. Heuvelschool dan kunt u dat kenbaar maken. Dit kan eveneens
persoonlijk aan een van de leden of per e-mail. 

Ben jij die enthousiaste ouder die zijn/haar kennis inbrengt en gaat meebeslissen over de toekomst van onze
kinderen, stuur dan een mail om je aan te melden.
 
Je bent natuurlijk ook altijd welkom om een van de volgende vergaderingen bij te wonen.
 
Met een vriendelijke groet,
 
Björn Heijmer
Voorzitter MR Heuvelschool

Beweegtesten sportfederatie Borculo
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In het najaar heeft de SFB bij alle leerlingen van groep 2 t/m 8 een motorische screening afgenomen. Bij
deze zogeheten BLOC-test worden vier motorische vaardigheden getest: zijwaarts verplaatsen, zijwaarts
springen, oog-hand-coördinatie en balanceren. De test levert waardevolle informatie op voor zowel de
betere, de gemiddelde als de mindere bewegers. De resultaten van deze test helpen ons om: 1) een objectief
beeld te krijgen van de beweegvaardigheid van kinderen. 2) goed in te spelen op de individuele
ontwikkelbehoefte van elk kind. 3) per groep te bepalen waar de aandachtspunten voor de gymlessen liggen.

De resultaten en aandachtspunten worden binnenkort met de groepsleerkrachten besproken. In de praktijk
betekent dit dat de SFB-vakleerkrachten activiteiten op maat toevoegen aan het bestaande vakwerkplan.
Daarnaast geven wij GymXtra lessen na schooltijd, voor kinderen die motorisch extra aandacht kunnen
gebruiken. Hier wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd, maar ook bouwen we aan het
zelfvertrouwen van de kinderen. Mocht uw kind hier voor in aanmerking komen, dan ontvangt u een brief
zodra de GymXtra georganiseerd wordt in de betreffende kern van Berkelland.

Wie komt onze OR versterken?

Dit is een herhaalde oproep en tot op heden hebben we nog  geen reactie gehad.
Heeft u belangstelling, stuur dan een mailtje naar or@heuvelschool.nl of Heidi@heuvelschool.nl
Het zou jammer zijn als er volgend schooljaar te weinig leden zijn en wij de activiteiten voor de kinderen
niet meer goed kunnen organiseren. Ook als u alleen interesse heeft in de functie van penningmeester, dan
horen wij dat graag.

Beste ouders/verzorgers, 

 Zoals jullie weten heeft de Heuvelschool een actieve ouderraad (hierna OR).  
Samen met de OR en het team worden het hele schooljaar diverse activiteiten voor de
leerlingen georganiseerd zoals Sinterklaasfeest, kerstviering, Pasen en vele andere activiteiten.  
 
De OR bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en ouderraadleden. Aan het einde van dit schooljaar
(2020-2021) zullen vier ouderraadleden de OR verlaten omdat hun jongste kinderen naar het voortgezet onderwijs
gaan. Wij willen nu alvast aandacht vragen voor dit punt zodat de nieuwe leden dit schooljaar mee kunnen kijken
binnen de OR en volgend schooljaar de leerlingen weer kunnen genieten van de vele leuke activiteiten. 
 
Voor de volgende functies zijn wij op zoek naar nieuwe en enthousiaste ouders die de OR willen gaan versterken.  

Penningmeester:  Wij zijn op zoek naar een cijfermatige opvolger van de penningmeester.  
Deze ouder is verantwoordelijk voor de verwerking van de administratie van de OR waaronder het innen van de
jaarlijkse ouderbijdrage en schoolreisjes. Tevens houdt de penningmeester de ledenadministratie bij. 
 
Ouderraadleden: 
Het willen helpen organiseren van activiteiten en nieuwe ideeën ontwikkelen. 
 
De OR vergadert 5 keer per jaar. Op de eerste vergadering van het schooljaar (september) worden de diverse
activiteiten verdeeld onder de leden. Voor elke activiteit wordt een commissie samengesteld van 2 á 3 personen van
de OR. Je hoeft dus niet alle activiteiten te organiseren en de activiteiten zijn vastgelegd in een activiteitenplan. Het
activiteitenplan en de notulen zijn te vinden op de  
website: www.heuvelschool.nl. De notulen zijn te vinden onder button nieuws en dan MR/OR. 
 
Wil je meer informatie dan kun je een mail sturen naar or@heuvelschool.nl dan wordt er contact met je
opgenomen. 
 
 
OR Heuvelschool 

Jeugdverpleegkundige
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In de bijlage een uitnodiging voor het inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige op vrijdag 12 maart.

Activiteit in de voorjaarsvakantie

In de voorjaarsvakantie organiseren de SBF een MYSTERIE SPORTJACHT voor kinderen van 4 t/m 12
jaar op zes plekken in Berkelland. Een corona-proof speurtocht waarbij de kinderen escaperoom-achtige
raadsels moeten oplossen en daarnaast sportieve high scores kunnen halen. Zie bijlage.

Ouder- en leerlingenonderzoeken

Dit schooljaar zullen op alle scholen van OPONOA ouderonderzoeken worden uitgevoerd. Deze
onderzoeken worden gedaan om te achterhalen hoe de ouders tegen de school aankijken, wat de school al
goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. De onderzoeken passen binnen het kwaliteitsbeleid
van de school. Aangezien OPONOA het belangrijk vindt dat deze onderzoeken goed en objectief worden
uitgevoerd, is ervoor gekozen de onderzoeken weer uit te laten voeren door de Onderzoek & Innovatie
Groep. Dit onderzoeksbureau heeft al jaren ervaring met verschillende onderzoeken in het primair
onderwijs.

De school waardeert de inbreng van ouders zeer en we zouden het dan ook op prijs stellen als u wilt
deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer ouders de vragenlijst zullen invullen, des te betrouwbaar en
representatief zullen de onderzoeksresultaten zijn! En door de vragenlijst in te vullen, helpt u de school na te
gaan wat haar sterke punten en de ontwikkelpunten zijn. Dit onderzoek zal op vrijdag 26 maart digitaal
worden uitgezet. U zult op die dag per e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het
onderzoek. Let op: mogelijk komt de uitnodiging in de spambox. Het onderzoek is geheel anoniem en uw
e-mailadres zal alleen worden gebruikt om u een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen. Na
afloop van het onderzoek zal de school u informeren over de resultaten van het onderzoek.

De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in de periode 29 maart tot en met 16 april een vragenlijst
invullen over veiligheid. Het betreft de jaarlijks terugkerende vragenlijst over veiligheid/pesten. Ook de
ingevulde vragenlijsten van de leerlingen zijn geheel anoniem.

In verband met de AVG zal er met het onderzoeksbureau een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

Indien u bezwaar heeft dat uw kind deelneemt aan het veiligheidsonderzoek, kunt u dit de school kenbaar
maken. Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen. Ook indien u uw e-mailadres niet beschikbaar wilt
stellen voor het ouderonderzoek, kunt u dit kenbaar maken op school. Andersom geldt ook: indien u nog
geen e-mailadres hebt doorgegeven aan de school, kunt u dit alsnog doen!

Hopelijk ziet u, net als wij, het belang in van deze onderzoeken! Samen maken we de school!

Overige activiteiten

Maart :
3 maart GMR
16 maart Gymles op school ivm verkiezingen in gymzaal Noord
24 maart GMR
29 maart OR vergadering
30 maart MR vergadering

April:
1 april Paasviering
2 april Goede vrijdag – Alle kinderen zijn vrij, studiedag voor de leerkrachten
5 april 2e Paasdag – Alle kinderen zijn vrij



14 april GMR
20-21-22 april CITO groep 8
23 april Start meivakantie t/m 10 mei


