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Schoolnieuws maart 2023

Flessenactie Turkije en Syrië

Na het horen van het trieste nieuws in Turkije en Syrië is er door de leerlingen een flessenactie
georganiseerd. Wat hebben ze dat geweldig gedaan! Iedereen is direct aan het verzamelen gegaan en we
hebben ontzettend veel flessen opgehaald.
Op woensdag 15-2, de landelijke actiedag, zijn we met een aantal kinderen van de drie openbare
basisscholen uit Borculo naar de Plus in Borculo geweest en hebben we een eerste lading flessen
weggebracht. Tv Gelderland was hierbij aanwezig. Plus Borculo heeft hierbij ook nog een mooie donatie
gedaan. Hartelijk dank daarvoor!

De flessen kunnen nog tot vrijdag 12 uur ingeleverd worden. Na de vakantie zullen we de totale opbrengst
bekend maken. Wij zijn trots op de inzet van onze leerlingen. Supergoed gedaan allemaal!
Open ochtend nieuwe ouders 16 maart

De open ochtend voor nieuwe ouders vindt plaats op donderdag 16 maart tussen 9.00 en 12.00.
Mocht u ouders met jonge kinderen kennen… laat ze weten dat ze welkom zijn!
Op de website van de school is meer informatie te vinden.
Vakantierooster 2023-2024

De MR heeft een positief advies gegeven m.b.t. de voorgestelde schoolvakanties 2023-2024.
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 14-10-2023 22-10-2023
Kersvakantie 23-12-2023 7-1-2024

Voorjaarsvakantie 17-2-2024 25-2-2024
Goede Vrijdag 29-3-2024

2e paasdag 1-4-2024
Meivakantie 27-4-2024 12-5-2024

2e pinksterdag 20-5-2024
Zomervakantie 13-7-2024 25-8-2024

Hulp bij geldzaken – bericht namens het Voormekaar team

Wil je weten of je kunt besparen op je uitgaven en je energieverbruik?
Benieuwd of er regelingen zijn waar je misschien gebruik van kunt maken?
Heb je hulp nodig bij geldzaken?

Je staat er niet alleen voor in Berkelland. Kijk op www.gemeenteberkelland.nl/rondkomen welke
mogelijkheden er zijn. Of neem contact op met Voormekaar. Voormekaar is er om je te helpen Zij kunnen
meekijken met jouw persoonlijke financiële situatie. Ook hebben zij kennis van regelingen en toeslagen
waar je misschien gebruik van kunt maken.
Twijfel niet en neem contact op. Zij helpen je graag. Bel 0545 250 300

http://www.heuvelschool.nl


Bijlages

-Preventie platform jeugd.
-Activiteit Wipe out

NL DOET  11 maart

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een NL doet. Deze is op zaterdag 11 maart. 
Ook wij, als Heuvelschool, doen hieraan mee. We hebben de financiële toezegging gekregen en willen dit
graag besteden aan een aantal klusjes in en om de school. De werkzaamheden bestaan o.a.  

● Vensterbank in groep 5 
● Schappen in de hal kast en schap voor tassen onder de kapstok. 
● Tuin: houtsnippers op de paden brengen, houten bakken vervangen, onkruid verwijderen, snoeiwerk. 
● Vegen van het plein. 

Voor deze klussen zijn we op zoek naar ouders die bereid zijn om zaterdag 11 maart te komen helpen in de
tuin. Aangezien er wat timmerwerk is, zijn mensen met timmerervaring van harte welkom. 
We beginnen ‘s morgens om 9.00 uur en proberen rond 14.00 uur klaar te zijn. Ook wanneer u maar een paar
uurtjes kunt helpen, bent u welkom. 

Mocht u graag willen helpen, maar komt zaterdag 11 maart niet uit, dan kunt u dit aangeven en dan bekijken
we of u op een andere datum ingezet kunt worden. 
Als u wilt komen helpen, kunt u zich aanmelden bij : rinske@heuvelschool.nl  of ursula@heuvelschool.nl 

Lezing Selectief Mutisme

Op zondag 2 april wordt in Borculo een lezing georganiseerd over selectief mutisme. Dit is een
angststoornis, waarbij kinderen thuis wel praten, maar dat op school niet doen. Vanuit angst worden ze
geblokkeerd en lukt het echt niet.

De lezing wordt verzorgd door Eustache Sollman, auteur van dé twee Nederlandstalige boeken over selectief
mutisme: ‘Breek de stilte’ en ‘Lekkere kletskoppen?!’. Sollman werkt al 15 jaar met deze doelgroep en
begeleidt wekelijks meerdere kinderen met selectief mutisme binnen het basisonderwijs. Tevens wordt hij
vaak gevraagd om mee te denken of workshops voor scholen te verzorgen.  

De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal bij Unieke Uitjes, Hambroekweg 8 te Borculo. Het begint
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Toegang is € 17,50 per persoon, inclusief een gratis kopje koffie of
thee. Er is volop gratis parkeergelegenheid. Meer informatie en mogelijkheid om aan te
melden: www.breekdestilte.nl

Samen muziek maken !

Het Segnocollectief, de Muziekschool van Berkelland, is in de week van 13 februari 2023 gestart met
muzieklessen voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool, de Oriëntatie cursus. Instromen kan
nog!!!

Tijdens deze 15 weken durende cursus gaan de kinderen samen aan de slag met het maken van muziek en
alles wat daarbij komt kijken zoals samen werken, luisteren naar muziek en zelf muziek schrijven. Ook
zullen de kinderen kennis gaan maken met de verschillende muziekinstrumenten.
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.breekdestilte.nl%2F&data=05%7C01%7Ch.eekelder%40oponoa.nl%7C0cf1cb11704e4d5301c708db133c98ba%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C638124924174690487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YxMNKhxISmQd7Z2GwQh1K%2BYvkzhrYnaApkRq%2B8T9z04%3D&reserved=0


Opgeven kan op de website www.segnocollectief.nl In aansluiting op de Oriëntatie cursus kunnen leerlingen
tegen gereduceerd tarief 3 lessen volgen op een instrument naar keuze. Indien mogelijk krijgt de leerling een
instrument mee naar huis om te oefenen. Voor meer informatie kijk op: www.segnocollectief.nl of neem
contact op met de docent Lobke Arentz, tel 06-27362004.
Overige activiteiten

Maart :
6 maart School begint weer.
8 maart Start 10 minuten gesprekken
8 maart Hoofdluiscontrole
11 maart NL doet
15 maart Kleutersportdag, info volgt
16 maart Open ochtend nieuwe ouders
17/24/31 maart Creatief circuit

20 maart OR vergadering
22 maart GMR vergadering
30 maart ANWB Streetwise, info volgt

April:
6 april Paasviering op school + muziekmarkt groep 4 en 5
7 april Goede vrijdag- alle kinderen vrij en studiedag voor de leerkrachten
10 april 2e Paasdag – alle kinderen vrij
12 april Podiumpret
12 april GMR
18 en 19 april Eindcito groep 8
18 april MR
21 april Koningspelen
22 april Start meivakantie tm 7 mei

http://www.segnocollectief.nl/
http://www.segnocollectief.nl/

