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                 Schoolnieuws mei 2019  
 

Politiecontroles  

Om de verkeersveiligheid rondom de school goed op orde te krijgen zal de politie de aankomende weken in 

samenwerking met de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Berkelland controles uitvoeren 

rondom de Heuvelschool. Gecontroleerd wordt op het parkeren van auto’s en allerlei andere zaken die te 

maken hebben met de verkeersveiligheid.  

Wij staan net als u voor een veilig verkeersbeleid en rekenen op uw medewerking bij de uitvoering hiervan. 

 

Praktisch verkeersexamen 

Onlangs is er een mailtje uitgegaan m.b.t. ouderhulp tijdens het praktisch verkeersexamen. Inmiddels 

hebben we 2 aanmeldingen binnen. Heel erg fijn!! Helaas is het nog niet genoeg …mocht u donderdag 9 mei 

tijd hebben, dan horen we dat graag. In de mail stond als eindtijd 13.30 uur genoemd. Als alles goed gaat, 

kan het uiterlijk 12.30 uur al klaar zijn.  

Schoolfruit 

De afgelopen 20 weken hebben we in  alle groepen volop genoten van het schoolfruit. We willen iedereen 

bedanken die ons geholpen heeft met het schillen en/of verdelen van het fruit. Na de meivakantie moeten 

alle kinderen weer voor alle dagen een eigen pauzehap meenemen.  

 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. Leiders, supporters, kinderen en DEO en Reünie… dankjewel!! 

 

Contactgesprekken 

 

Dinsdag 28 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? 

 

Gezocht: eierdozen 

 

Wie heeft er nog eierdozen over? Wij kunnen ze op school nog wel gebruiken. Graag inleveren bij juf Linda, 

groep 7. Alvast bedankt!  

 

Veiligheidsonderzoeken groep 6, 7 en 8  

 

Alle scholen zijn jaarlijks 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 heeft hiervan een overzicht ontvangen en deze onderzoeken zullen worden 

besproken in de MR. Indien wenselijk zal er actie worden ondernomen. De resultaten van het onderzoek 

waren dit jaar voldoende en de school heeft het predicaat “Veilige school” weer mogen ontvangen.   

http://www.heuvelschool.nl/


 

Kledingactie 

 

Op maandag 27 mei wordt er op school kleding ed. ingezameld.  

 

Deze kledinginzameling zal voor de laatste keer bij ons op school zijn. I.v.m. de lage opbrengsten en de hoge 

kosten om alles te verwerken is het voor het bedrijf niet meer rendabel om het voort te zetten. 

 

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

De zakken kunnen vanaf 20 mei op school worden ingeleverd tot uiterlijk maandag 27 mei 8.30 uur.  

(I.v.m. de opslag bij voorkeur kleding brengen op vrijdag of maandag) 

 

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 Sven uit groep 8, Demi en Jop  uit groep 7 en Ella uit groep 

6 de Berkellandse finale van de Pilon Flip Challenge gehaald. Zij mogen op 23 april om 13.00 uur op het 

veld van FC Eibergen het opnemen tegen andere Berkellandse schoolkampioenen. Kom ze aanmoedigen en 

wie weet neemt Sven, Demi, Jop of Ella de beker mee naar de Heuvelschool. 

 

 Sportdag / Koningsspelen  

 

Op vrijdag 12 april  is er een koude maar sportieve en gezellige sportdag geweest voor de leerlingen van de 

groepen 5 t/m 8. Wij zijn bij alle onderdelen afhankelijk van ouderhulp en willen de ouders die deze dag 

geholpen hebben enorm bedanken voor de hulp. Mocht er volgend schooljaar weer een oproep komen, dan 

hopen we dat we veel ouders zich aan willen melden zodat we wat af kunnen wisselen.  

 

Ook de groepen 1t/m 4 hebben op school en in de speeltuin genoten. Het was een leuke ochtend!  

 

Typecursus op school  

 

Bij voldoende aanmeldingen gaat bij ons op school op vrijdag 4 oktober 2019 om 14:45 uur de klassikale 

typecursus van de Typetuin van start. De cursus is geschikt voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Schrijf uw 

zoon/dochter nu alvast in! Ontvang bij inschrijven voor 1 augustus een mooie korting op het cursusbedrag. 

Meer info volgt direct na de meivakantie. Voor meer info, ga naar www.typetuin.nl.  
 

Paasbrunch  

 

Op dit moment zijn alle kinderen aan het genieten van een heerlijke paasbrunch. In alle klassen is er volop 

gezelligheid. Ouders, bedank voor jullie hulp!!  

 

https://mandrillapp.com/track/click/30320185/www.typetuin.nl?p=eyJzIjoiUFREMlFfb0wyclJ6cjliNEJPcW1NMk92NEZJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy50eXBldHVpbi5ubFxcXC92cm9lZ2JvZWthY3RpZVwiLFwiaWRcIjpcIjJkZGVmOTFmOGZhMDQ3YmM4YmFkOGEyZTg2ODdiZTQ4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTk5ZGZlOWVmYTExMmE3ZTExYzA0NDU2NDQzYzlkOWRkM2ZiOGNlYlwiXX0ifQ


Vakantierooster 2019-2020  

 

Vakantierooster 2019-2020  

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019  

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020  

Goede vrijdag en 2e Paasdag 10 april en 13 april 2020   

April/Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020  

Hemelvaartsdag + vrijdag 21 en 22 mei 2020  

2e Pinksterdag 1 juni 2020  

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020  

 

 

Overige activiteiten 

 

19 april    -Goede vrijdag – kinderen zijn lesvrij  

 

Mei  

 

6 mei    -1e Schooldag na meivakantie 

7 mei     - Groep 7 bootexcursie van Waterschap Rijn en Ijssel. Fiets mee! 
 

8 mei    -Luizencontrole 

9 mei    -Praktisch verkeersexamen groep 7 en  8. Fiets mee!  

10 mei    -Groep 7 en 8 bezoek Lebbebrugge- museum  

15 mei    -GMR  

16 mei    -Schoolreisje groep 5 en 6  

20/23 mei    -Adviesgesprekken groep 7  

23 mei    -Schoolreisje groep 1 en 2  

23 mei    -Uitstapje groep 6 Kasteel Ruurlo, info volgt.  

24 mei    -Fancy Fair  

27 mei    -Kledinginzameling (bewaart u alle oude kleding nog even voor ons?) 

28 mei    -Contactgesprekken vanaf 19 uur 

29 mei    -OR vergadering  

30/31 mei    -Vrij i.v.m. Hemelvaart  

 

Juni  

 

4 juni     -Excursie landgoed ‘t Hulsevoort gr 7. Fiets en laarzen (oude schoenen) mee. 

6 juni    -Techniek groep 8, fiets mee!  

10 juni    -Vrij (2e Pinksterdag) 

12 juni    -Viswedstrijd 

13 juni    -Westerbork groep 8 

13 juni    -Techniek groep 7, fiets mee!  

13 juni    -Schoolreisje groep 3 en 4   

24 juni    -Contactgesprekken vanaf 14.45 uur 

26 juni    -Kennismakingsmiddag groep 8 Zone college  

 

 

Juli  

 

4 juli     -Studiedag Heuvelschool, alle kinderen lesvrij 

5 juli    -Rapport mee 

10 juli    -Musical groep 8  

10 juli     -Inloopspreekuur schoolverpleegkundige M. Krabbenborg 



18 juli     -Laatste schooldag viering- kinderen om 13.30 uur vrij.  

19 juli     -Alle kinderen lesvrij, zomervakantie t.m. 1 september 2019  

 

    

 

 

      Wij wensen iedereen een hele zonnige en gezellige vakantie !!  

 
 

   

  
 
 
 


