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Schoolnieuws maart 2022

Corona

Vanaf 25 februari zijn er veel coronaversoepelingen aangekondigd. Wat fijn dat er steeds meer mogelijk is!

Na de vakantie gaan we op school ook weer een aantal dingen oppakken. Oudere kinderen mogen de jongere
kinderen weer gaan helpen met bijvoorbeeld het computerprogramma Bouw, de biebouders kunnen weer
komen om te helpen bij de boekenuitleen, de bridgelessen worden weer opgepakt, het creatief circuit zal
weer opgezet worden en de talenten van de kinderen kunnen weer getoond worden tijdens podiumpret.

De afgelopen coronaperiode hebben wij ervaren dat de huidige manier van de start van de dag een hoop rust
met zich mee brengt. Wij willen dit dan ook graag voortzetten. De leerkrachten van groep 1 en 2 staan op
het plein om de kinderen te ontvangen. De overige kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Mocht je als
ouder even wat door willen geven aan de leerkracht, dan kan dat via Parro maar uiteraard is het ook altijd
mogelijk om even binnen te lopen. Wij willen ouders graag ontmoeten in de school, even binnenlopen is
altijd mogelijk (ook om even in de klas te kijken) alleen zal dit niet meer elke dag zijn.

Tijdens de coronaperiode hebben we kennis gemaakt met het online thuisonderwijs. Een hele mooie
ontwikkeling waardoor we toch nog onderwijs hebben kunnen verzorgen terwijl de kinderen thuis moesten
blijven. Wij hebben daarbij wel gemerkt dat het geen optimale werkvorm is. Samen met het team gaan wij
bekijken hoe we dit straks willen voortzetten. Na de vakantie zal er ook weer een coronaoverleg met de
stichting zijn, waarbij we dit punt gaan bespreken. Wij zullen hier later meer over communiceren.

Zelftesten

Onderstaande tekst hebben wij deze week op de mail ontvangen. De aanvraag voor testen voor alle groepen
is gedaan. Wij zullen ze uitdelen op het moment dat ze geleverd zijn.

Voor de ouders/verzorgers van de groepen 1 tm 5:
Mocht u de testen niet willen ontvangen, dan kunt u dat via Parro aan de leerkracht doorgeven. Wij zullen ze
dan niet aan uw kind meegeven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelftesten in relatie tot versoepelingen
De corona maatregelen worden steeds verder versoepeld. Preventief zelftesten blijft echter nog steeds van belang.
Het OMT adviseert dit ook.

Het advies blijft voor de groepen 6, 7 en 8 en personeelsleden om 2 keer per week preventief een zelftest te doen.
Ook als er geen klachten zijn en ook als deze personen gevaccineerd/geboosterd zijn. Alleen personen die minder
dan 8 weken geleden positief getest zijn, zijn uitgezonderd: voor hen is preventief testen niet zinvol.

Zelftesten voor groep 1 t/m 5
Het is vanaf nu ook mogelijk om zelftesten aan te vragen voor leerlingen in groep 1 t/m 5. Het dringende
zelftestadvies geldt niet voor deze jonge kinderen. Het gaat hier om specifieke situaties, bijvoorbeeld bij een grote
uitbraak op school.
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Beweegtesten en gymXtra

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. 

Open dag 8 maart

De open dag voor nieuwe ouders kan doorgaan! Mocht u ouders met jonge kinderen kennen… laat ze weten
dat ze welkom zijn tussen 9.00 en 17.00 uur. Op de website van de school is meer informatie te vinden.

Luizencontrole

Hopelijk kunnen we na de voorjaarsvakantie weer starten met de luizencontrole op school. Het
“kriebelteam” is nog op zoek naar ouders die willen helpen. Voor meer informatie of aanmelden, kun je
contact opnemen met Marieke Timmerije-Hungerink, moeder van Maud (groep 4) en Mara (groep 7). Alvast
bedankt!

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

Vakantierooster 2022-2023

De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2022-2023.
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 22-10-2022 30-10-2022
Kersvakantie 24-12-2022 8-1-2023

Voorjaarsvakantie 25-2-2023 5-3-2023
Goede Vrijdag 7-4-2023

2e paasdag 10-4-2023
Meivakantie 22-4-2023 7-5-2023

Hemelvaartweekend 18-5-2023 19-5-2023
2e pinksterdag 29-5-2023
Zomervakantie 8-7-2023 22-8-2023



Superkidz
 
Kindercursus
Zelfvertrouwen, weerbaarheid, veerkracht en geluk
Startdatum: Woensdag 13-4-2022
Locatie: Lochem, Clubgebouw LHC, Koopsdijk 1B
  
Kinderkamp
 Zelfvertrouwen, (h)erkennen van emoties, persoonlijke uitdagingen, samenwerken en plezier maken
Datum: 1-3 maart / 2-4 mei / 10-12 juli 2022
Locatie: Winterswijk, Landgoed De Zonnebloem
 
In de voorjaars-, mei- en zomervakantie organiseert Superkidz een kamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Tijdens dit kamp doen we diverse activiteiten die leerzaam zijn en vol uitdagingen zitten. De kinderen leren
spelenderwijs met een groep omgaan, terwijl ze tegelijkertijd individueel door ons gecoacht worden. Daarbij
letten we op alle aspecten die het kind verhinderen om mee te doen, contact te maken, grenzen te stellen en
midden in het leven te staan. Wil je meer weten over Superkidz? Kijk dan op de website www.superkidz.nl.

Bijlages

-Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Maria Krabbenborg
-Activiteit in de voorjaarsvakantie
-Rooster naschoolse activiteiten Beweegwijs
-Flyer Sjors Sportief

NL DOET  12 maart

Op zaterdag 12 maart is er weer NL doet.

Net als voorgaande jaren gaan wij, de Heuvelschool, hier weer aan mee doen. Er zijn een aantal
werkzaamheden die we graag gedaan zouden willen hebben o.a.:

-Nieuwe vloerbedekking op de zoldertjes in groep 3 en 4
-Nieuw grind en houtsnippers in de schooltuin aanbrengen.
-Andere kleine klusjes in de tuin; bakken repareren, hekwerk bij frambozen vervangen.
-In groep 4 timmerwerkje: balk bevestigen voor ophangen van tekeningen ed.

Dit alles kunnen we niet zonder hulp van ouders. Zaterdag 12 maart beginnen we ‘s morgens om 9.00
uur. 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 12 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@heuvelschool.nl of rinske@heuvelschool.nl.

Leerlingenonderzoeken

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.superkidz.nl%2F&data=04%7C01%7Cheidi%40heuvelschool.nl%7C439b62727fdf44d8f46008d9e23181df%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637789525732750065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=te%2FYJ%2FfoH2rPiPhZ%2BewnTpx2Yv22sLWlftjVaPhSxPY%3D&reserved=0


De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in de weken na de voorjaarsvakantie een vragenlijst
invullen over veiligheid. Het betreft de jaarlijks terugkerende vragenlijst over veiligheid/pesten. Met deze
vragenlijsten kunnen wij bekijken hoe de leerlingen de sfeer in de groep ervaren en indien nodig kunnen wij
er dan actie op zetten. De ingevulde vragenlijsten van de leerlingen zijn geheel anoniem.

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.

Overige activiteiten

Maart :
8 maart Open dag nieuwe ouders
9 maart Start 10 minuten gesprekken
10, 15 21 maart Adviesgesprekken groep 7
16 maart Groep 7 en 8 naar Westerbork, info volgt
23 maart Sportdag groep 1 en 2, info volgt
25 maart Creatief circuit, info volgt
30, 31 maart Laatste werkdagen juf Karin Ruiterkamp. Na schooltijd zal er de gelegenheid zijn om

Karin de hand te schudden.

April:
1 april Creatief circuit
6 april Voetbaltoernooi groep 3 en 4
8  april Creatief circuit
13 april Voetbaltoernooi groep 7 en 8
14 april Paasviering op school + podiumpret
15 april Goede vrijdag- alle kinderen vrij en studiedag voor de leerkrachten
18 april 2e Paasdag – alle kinderen vrij
19 april MR vergadering
20 april Voetbaltoernooi groep 5 en 6
20 en 21 april Eindcito groep 8
22 april Koningspelen
22 april Start meivakantie tm 8 mei


