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                 Schoolnieuws mei 2018  
 

Schoolreisjes  

 

Groep 1 en 2  - dinsdag 29 mei naar Het land van Jan Klaassen - €22,50 per kind. 

Groep 3 en 4  - maandag 18 juni naar de Julianatoren - €25,00 per kind. 

Groep 5 en 6  - donderdag 28 juni naar het Dolfinarium - € 31,- per kind. 

 

T.z.t. volgt meer informatie. De bedragen zijn halverwege maart en zullen halverwege mei geïnd worden 

door de penningmeester van de OR.  

 

Levensbeschouwelijk onderwijs voor groep 7 en 8.  
 

Bij ons op school wordt al vele jaren de mogelijkheid geboden om in groep 7 en 8  deel te nemen aan de 

lessen levensbeschouwelijk onderwijs die 1 keer per week plaatsvinden. 

Levensbeschouwelijk onderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen, om hun al op jonge leeftijd 

respect te leren hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, voor mensen die anders in het 

leven staan dan zijzelf. 

Tevens helpen de lessen kinderen om hun kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat 

geloof of overtuiging voor mensen kan betekenen. 

Wilt u niet dat uw kind deelneemt aan deze GVO lessen dan vragen wij u dit schriftelijk kenbaar te maken 

uiterlijk 18 mei 2018 bij Heidi Eekelder-Prinsen op het volgende mailadres: heidi@heuvelschool.nl 

 

 Schoolvoetbal 

 

In de maand april hebben veel kinderen van de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan de schoolvoetbaltoernooien. 

De kinderen van de Heuvelschool hebben zich weer van hun beste kant laten zien. Ze hebben het allemaal 

geweldig gedaan. 

Een team uit groep 4 heeft bij DEO de 1e plek weten te behalen. De jongens van groep 8 hebben bij Reunie 

ook de 1e plek weten te behalen en mogen door naar de regiokampioenschappen. De meiden van groep 7 en 

8 zijn 3e geworden bij Reunie. 

De jongen en meiden van groep 5 en 6 hebben op een warme middag ook ontzettend veel plezier gehad. Ook 

in deze groep werden 2 bekers gewonnen, zowel de meiden van groep 6 als de jongens van groep 5 

behaalden een mooie 2e plaats. Leiders, supporters, kinderen en DEO en Reünie… dankjewel!! 

 

 

Regiofinale  

Op 9 mei nemen de jongens van groep 8 deel aan het regio voetbaltoernooi. Zij zullen 's middags op 

sportpark De Elze in Lochem hun wedstrijden spelen. Kom allemaal de jongens aanmoedigen en toejuichen 

om naar de volgende ronde te gaan! Sinds groep 5 is dit al een kampioensteam. Het zou super zijn, dat zij in 

het laatste jaar nog een ronde verder komen! 

 

 

http://www.heuvelschool.nl/
mailto:heidi@heuvelschool.nl


Contactgesprekken 

 

Dinsdag 22 mei  zijn er ’s avonds weer contactgesprekken. U heeft zich hiervoor kunnen opgeven middels 

de intekenlijst bij het lokaal van uw kind(eren).  Kijkt u nog even goed na of u deze avond ook een gesprek 

heeft? 

 

Avondvierdaage  

 

De avondvierdaagse, georganiseerd door muziekvereniging ‘Volharding’, komt er weer aan. Vorig jaar was 

het een groot succes. Wie loopt er dit jaar met ons mee? 

 

Wanneer? Maandag 4 tot en met donderdag 7 juni 2018 

Hoeveel kilometer? 3, 5 of 10 kilometer 

Nadere info volgt middels een brief die uw kind (eren) in week 17 meekrijgt. 

Wij zoeken nog vrijwilligers om de drinkposten te bemannen. Meld je als vrijwilliger aan bij 

bjornenmarion@gmail.com. 

 

Veiligheidsonderzoeken groep 6, 7 en 8  

 

Alle scholen zijn wettelijk verplicht een veiligheidsonderzoek af te nemen bij de kinderen uit de groepen 6, 

7 en 8. Hoe voelen de kinderen zich in de klas en op het plein?  Dit onderzoek heeft inmiddels 

plaatsgevonden. De school krijgt hiervan  een overzicht waarna de onderzoeken worden besproken in de MR   

en er, indien wenselijk, gericht actie kan worden ondernomen.  

 

Kledingactie 

 

Op dinsdag 5 juni wordt er op school kleding ed. ingezameld.  

Wilt u de kleding bewaren voor onze school en tzt mee nemen naar school.  

De zakken kunnen vanaf 28 mei op school worden ingeleverd tot uiterlijk dinsdag 5 juni 8.30 uur.  

(I.v.m. de opslag bij voorkeur zo laat mogelijk) 

 

Wat wordt er wel  ingezameld! 

- Alle draagbare boven- en onderkleding - Draagbare schoenen (aan  elkaar gebonden) 

- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 

- Zachte knuffelbeesten 

 

Wat wordt er niet ingezameld! 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 

- Niet draagbare kleding en schoenen - Dekbedden, kussens, tuinstoelkussens e.d. 

- Werkkleding en vervuilde kleding  - Hard speelgoed. 

 

Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak.  

De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van de school. 

 

 

 

 

 



Pilon flip challenge  

 

Onder aanmoediging van de hele school hebben Sam ter Avest uit groep 8, Lara Stoltenberg uit groep 5 en 

Thijs Brunsveld uit groep 4 de Berkellandse finale van de Pilon Flip Chalange gehaald. Zij mogen op 1 mei 

om 12.30 uur op het veld van FC Eibergen het opnemen tegen andere Berkellandse schoolkampioenen. Kom 

ze aanmoedigen en wie weet neemt Sam, Lara of Thijs de beker mee naar de Heuvelschool. 

 

 Vislessen 

 

Voor de groepen 6, 7 en 8 organiseert de plaatselijke visvereniging een visles. 's Ochtends is er in de klas 

een theorieles en leren de kinderen onder andere hoe zij een haakje kunnen verwijderen uit een vissenbek. 

Dit wordt geoefend op een dummy. 's Middags gaan de kinderen naar het water en zal er daadwerkelijk 

gevist gaan worden. De kinderen hebben hier geen materiaal voor nodig. Daarvoor wordt gezorgd. De visles 

voor groep 8 is op 17 mei, voor groep 7 op 29 mei en voor groep 6 op 22 mei. Daarvoor is de gymles van 

groep 6 op 22 mei verplaatst naar 8.30. Groep 8 komt 22 mei gewoon op school en gaan op de tijd van groep 

6 gymmen 

 

Vakantierooster 2018-2019  

 

Herfstvakantie   22 t/m 26 oktober 2018  

Kerstvakantie    24 december 2018 t/m 4 januari 2019  

Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 1 maart 2019  

April/Meivakantie   19 april t/m 3 mei 2019  

Hemelvaartsdag + vrijdag  30 en 31 mei 2019  

2e Pinksterdag   10 juni 2019  

Zomervakantie   19 juli t/m 30 augustus 2019 

 

Overige activiteiten 

 

 

27 april    -Koningsdag –kinderen vrij en start “meivakantie” 

 

Mei  

1 mei     -Pilon Flip Challange in Eibergen voor Sam, Lara en Thijs 

9 mei     -Regiofinale schoolvoetbal jongens groep 8 

14 mei    -1e Schooldag na meivakantie 

16 mei    - Luizencontrole 

17 mei     -Visles groep 8   

21 mei    -Tweede Pinksterdag – kinderen vrije dag 

22 mei     -Gym groep 6 om 8.30 uur 

22 mei    -Visles groep 6 

22 mei    -Contactgesprekken vanaf 19 uur 

23 mei    -Sportuurtje jong en oud(er) tennis, zie bijlage 

24 mei    - Praktisch verkeersexamen (voorstel!!!)  

25 mei    - Sponsorloop  

27 mei    - Bridge toernooi in Utrecht (bridgekinderen hebben hier eerder info over 

ontvangen ) 

29 mei    - Visles groep 7 

29 mei    - Schoolreisje groep 1 en 2  

29 mei    - Westerbork groep 8  

30 mei    - OR vergadering 

30 mei    -Staking basisonderwijs. Alle kinderen zijn vrij!!  

29/ 31 mei    - Adviesgesprekken groep 7  

    



Juni  

4-5-6-7 juni    -Wandel4daagse 

5 juni     -Kledinginzameling (bewaart u alle oude kleding nog even voor ons??)  

6 juni     -GMR 

12 juni    -MR vergadering  

13 juni    -Viswedstrijd voor groep 3 t/m 8  

18 juni    -Afsluiting Muziek en Kunstwijs groep 5 - Hippe Gasten in Eibergen 

18 juni    -Schoolreisje groep 3 en 4 Julianatoren  

21 juni    -Studiedag – kinderen vrij  

25 juni    -Technieklokaal groep 7, fiets mee!!  

26 juni    -Contactgesprekken vanaf 14.45 uur 

28 juni    -Schoolreisje groep 5-6 Dolfinarium 

28 juni    -Rapporten mee 

29 juni    -Afsluiting Muziek van de Toekomst groep 6-7-8 

 

Juli  

4 juli    -Musical en afscheid groep 8  

12 juli    -Laatste schooldagviering, kinderen om 13.30 uur vrij 

13 juli    -Alle kinderen vrij… start zomervakantie!!!  

 

 

 

 

   

  
 
 
 


