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Schoolnieuws mei 2021

Na een behoorlijk hectische periode met coronabesmettingen is het de laatste weken gelukkig weer wat
rustiger op de Heuvelschool. Helaas hebben we nog wel steeds te maken met de strenge maatregelen
rondom ziek/snotterig zijn en positieve besmettingen (bij ouders en/of leerlingen) en waarschijnlijk zullen
wij hier na de meivakantie ook nog wel mee te maken hebben. Het is daarom ook moeilijk om activiteiten te
plannen. Rekening houdend met allerlei scenario’s zijn wij al wel plannen aan het maken voor verschillende
activiteiten (schoolreisjes, toernooien, e.d.) in de laatste periode voor de zomervakantie. In de weken na de
meivakantie zullen wij hierover meer communiceren.

Vandaag en morgen genieten de kinderen op school van een alternatieve koningsdag. In mooie oranje kleren
mogen de kinderen genieten van diverse spelletjes. Achter de school is vandaag een grote tumblingbaan
opgebouwd en morgen zal er o.a. een echt fietsparcours zijn voor de groepen 1 en 2.

En dan, vanaf zaterdag24 april, begint de meivakantie voor de kinderen!
Wij hopen dat iedereen mag genieten van mooie, zonnige en gezellige dagen. Namens het team wensen wij
iedereen een hele fijne vakantie! Blijf gezond!

NL doet

Net als voorgaande jaren is er dit jaar ook weer een NL doet.
I.v.m. de Corona is deze dag verzet naar zaterdag 29 mei.
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. uit timmerwerk
en onderhoud in de schooltuin, plaatsen van klim klossen aan de muur, ophangen rolgordijn.

Voor deze klussen zijn we op zoek naar ouders die bereid zijn om zaterdag 29 mei te komen helpen.
We beginnen ‘s morgens om 9.00 uur en proberen om 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 29 mei niet uit, dan kunt u dit aangeven en dan bekijken
we of er nog een andere datum geprikt kan worden. Als u wilt komen helpen, kunt u zich aanmelden bij :
rinske@heuvelschool.nl of ursula@heuvelschool.nl

Sparen voor sport- en spelmaterialen voor onze school!

Doe je boodschappen bij Coop? Tot en met 23 mei ontvang je bij verschillende actieproducten gratis
Doekoe–munten. Hiermee spaar jij met ons mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein,
onze gymles of sportdag. Geef jouw #Doekoe aan onze school in de display in de Coop-winkel. Kijk voor
meer info op: coop.nl/doekoe
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Typecurus de Typetuin

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2021 op H.W. Heuvelschool de groepstypecursus van de
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2021/2022). Geef je
kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!

Waarom leren typen?

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen
die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen
spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat
gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste
resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: dinsdag 5 oktober 2021
Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur
Leslocatie: H.W. Heuvelschool, Kronenburgerstraat 3 A 7271 GD BORCULO

Zie voor meer info de bijlage.

Parro (pilot)

Na de meivakantie gaan wij een pilot draaien met Parro! Met Parro kunnen wij op een makkelijke manier
communiceren met ouders. Als de app goed bevalt, willen wij Parro volgend schooljaar definitief gaan
gebruiken. Na de vakantie zullen wij een mail versturen met aanwijzingen om een app te downloaden. Deze
app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te
houden over het onderwijs.

Om van start te gaan met Parro volg je de volgende stappen:

1
Accepteer de uitnodiging
Binnenkort ontvang je van een e-mail van Parro met de titel “Volg de
schoolavonturen van je kind”. Je bent nu toegevoegd aan de groep. Heb je al
een ParnasSys-account dan kun je inloggen en ga door naar stap 3. Heb je nog
geen ParnasSys-account. Dan volgt de tweede mail en ga je door naar stap 2.

2
Maak je account actief
Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”.
Hiermee maak je een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen
geldig. Als de link is verlopen, kun je de leerkracht vragen om je opnieuw uit te
nodigen.



3
Inloggen
Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken
door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je
Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com.

Alvast meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.

GGD info hoofdluis

Op dit moment kunnen we op school geen hoofdluiscontrole houden maar om te zorgen dat hoofdluis geen
hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan worden de
luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Grijp dan ook meteen in als u
hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een
fijntandige kam.

Controleren

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek.
De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die
aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een
van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de
kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.

Behandelen

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam.
Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar
hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen
verwijderen.

Hoe kunt u kammen?

● Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat makkelijker
als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar.

● Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid.
De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.

● Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop
weg.

● Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar
azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los.

● Spoel de crèmespoeling uit het haar.
● Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u
twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar
dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of
permitrine.

SFB Mysterie sportjacht in de meivakantie

https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
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http://www.parro.com/ouders


Na het grote succes in de voorjaarsvakantie is de SFB Mysterie Sportjacht terug met nieuwe routes! Kun jij
met de schatkaart alle mysteries oplossen? En zet je bij de sport-stops ondertussen de high score?

SFB Mysterie Sportjacht
Maandag 26 april Eibergen (startpunt Pickerhal)
Woensdag 28 april Ruurlo (startpunt VV Ruurlo)
Donderdag 29 april Neede (startpunt SC Neede)
Dinsdag 4 mei Beltrum (startpunt VIOS)
Vrijdag 8 mei Borculo (startpunt VV Reünie)

Aanmelden kan met een groep van maximaal 6 kinderen. Je groep kan bestaan uit gezinsleden, klasgenoten
of teamgenoten (vereniging). Ouders/verzorgers dienen zelf in te schatten of het team begeleiding nodig
heeft. Per groepje mogen er maximaal 2 volwassen begeleiders mee.
We starten vanaf een vast beginpunt, per aangemelde groep krijg je van ons een bericht in welk tijdslot je
kunt vertrekken. Eenmaal aangekomen helpen wij jullie op weg. Tijdens de speurtocht zijn er leuke
(sportieve) activiteiten onder begeleiding van het SFB-team.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Opgeven kan via www.sjorssportief.nl, en dit kan tot 24 uur voordat de
sportjacht start! Voor vragen zijn wij bereikbaar op: 0545-476 727 (whatsappen naar dit nummer kan ook).
Uiteraard kun je ook prijsjes winnen!

Tot in één van de kernen!
Team SFB

Activiteiten mei /juni /juli

Na de meivakantie zullen wij met het team gaan bekijken op welke manier wij bepaalde activiteiten door
kunnen laten gaan binnen de dan geldende maatregelen. U krijgt hierover na de meivakantie z.s.m. bericht.
(denk hierbij aan schoolreisjes, musical ed.)

10 mei – eerste schooldag na de meivakantie
13 en 14 mei – alle kinderen vrij ivm Hemelvaart
24 mei – alle kinderen vrij ivm Pinksteren
29 mei --NL doet

14 juni – studiemiddag begrijpend lezen – alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

1 juli – studiedag team – alle kinderen hele dag vrij.




