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Schoolnieuws mei 2022

Inzet leerkrachten HW Heuvelschool na meivakantie

Wij vinden het fijn om te kunnen melden dat juf Debbie ten Hoopen (nu leerkracht groep 5 en 8) in het
nieuwe schooljaar de rol van zorgcoördinator (interne begeleiding) op zich zal nemen. Debbie zal na de
meivakantie 1 dag vrijgeroosterd worden voor deze taak zodat ze goed voorbereid kan starten. Tot de
zomervakantie zullen Debbie en Heidi samen de zorg coördineren.

In het schooljaar 2022-2023 zal Debbie 3 dagen worden ingezet als zorgcoördinator. Ook gaat ze dat
schooljaar de opleiding volgen. Wij wensen Debbie heel veel succes en plezier!

-Juf Debbie zal na de meivakantie haar werkzaamheden in groep 5 weer oppakken. Debbie zal op maandag
en vrijdag aanwezig zijn. Juf Ursula is er op dinsdag, woensdag en donderdag.

-Na de meivakantie zal juf Marloes weer starten in groep 8. Marloes zal op de donderdag en vrijdag
aanwezig zijn. Meester Twan is op maandag t/m woensdag in groep 8.

Kledingactie 12 mei
 
Bag2School zal de kleding inzamelen op donderdag 12 mei. Wij zouden het fijn vinden als u (en opa en oma
en de buren…) uw kleding zou willen bewaren voor onze school. Help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten!  
De kleding kan in de week na de meivakantie op school ingeleverd worden tot donderdag 12 mei 8.30 uur!
 
Wat mag wél ingezameld worden? 
Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar),
riemen/ceinturen, handtassen. 
 
Wat mag niet ingezameld worden? 
Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, matten,
tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, industriële gordijnen / industrieel beddengoed 

Schoolfruit-levering stopt!

Deze week (week 16) hebben wij voor de laatste keer dit schooljaar schoolfruit ontvangen. Alle kinderen
hebben een lange tijd mogen genieten van allerlei soorten fruit en groente. Het was heerlijk! Hopelijk
kunnen wij dit volgend schooljaar voortzetten. In de nieuwsbrieven wordt u hierover geïnformeerd.

Dit betekent dat alle kinderen na de meivakantie zelf weer het fruit (of de boterham) voor de kleine pauze
mee moeten nemen.

http://www.heuvelschool.nl


Schoolvoorstelling woensdagavond 18 mei

Op woensdagavond 18 mei gaan wij met alle kinderen van de Heuvelschool een optreden verzorgen bij de
Volharding in Borculo. Wat wij precies gaan doen is nog een verrassing maar dat het een leuke avond gaat
worden, dat is zeker! De zaal zal om 18.30 uur open gaan. Om 19.00 start de voorstelling en wij verwachten
rond 20.00 uur klaar te zijn.

De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen op donderdag 19 mei een uurtje later beginnen. Uiterlijk 9.30 uur
verwachten wij alle kinderen op school. Eerder mag uiteraard ook, de leerkrachten zijn gewoon aanwezig.

Omdat we rekening moeten houden met de capaciteit van de zaal kunnen er per gezin 2 toeschouwers mee
naar binnen. Mochten er bijzondere omstandigheden in het gezin zijn waardoor er meer dan 2 toeschouwers
wenselijk zijn, neem dan even contact op met de leerkracht. We kunnen dan bekijken wat mogelijk is.
(Graag na de meivakantie)

Na de vakantie volgt meer informatie.

Schoolreisje groep 1 en 2

Het schoolreisje van groep 1 en 2 vindt plaats op donderdag 12 mei. De kinderen gaan met de bus naar
kinderboerderij Dondertman in Holten. Kosten zijn 19 euro per persoon. De penningmeester van de OR zal
de bedragen in juni gaan innen. Mocht u ervoor gekozen hebben om in 2 termijnen te willen betalen, dan zal
het begin en eind juni zijn. Overige informatie over de activiteiten zal door de leerkracht per mail gedeeld
worden.

Westerbork en Fonds 2013

In maart zijn de leerlingen van groep 7 en 8 naar Westerbork geweest. De kinderen hebben daar een
leerzame dag gehad. Fonds 2013 heeft dit schooljaar de financiële middelen beschikbaar gesteld voor alle
scholen in en rondom Borculo. Wij willen hen hiervoor hartelijk danken!

Paasviering op school

Op donderdag 14 april hebben alle kinderen mogen genieten van een gezellige paasviering en een heerlijke
paaslunch. Zelfs de paashaas kwam ons verblijden met een bezoekje. Foto's zijn via Parro gedeeld.

Wij willen de OR bedanken voor de organisatie en de Albert Heijn Borculo bedanken voor hun gulle
bijdrage!

Voetbaltoernooien



De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben op de woensdagmiddagen in april hun voetbaltalent mogen laten
zien op de velden van DEO en Reünie. Het waren sportieve, gezellige middagen! Alle kinderen hebben het
top gedaan! Ouders en vrijwilligers van de voetbalverenigingen, dankjewel voor de hulp en organisatie!

Activiteiten mei /juni /juli

Mei
9 mei – eerste schooldag na de meivakantie
11 mei - hoofdluiscontrole – bij voorkeur geen gel, elastieken ed. in de haren
12 mei - schoolreisje groep 1 en 2 naar kinderboerderij Dondertman
12 mei – kledingactie, zakken graag voor 9 uur inleveren
18 mei – Schoolvoorstelling bij de volharding.
26 en 27 mei - vrij ivm Hemelvaart
30 mei -OR vergadering

Juni
6 juni -Vrij ivm Pinksteren
10 juni -Fancy fair – zie bijlage
15 juni -kennismakingsmiddag zone college
17 juni -schoolreisje groep 5 en 6
20, 21, 22 juni -Giethoorn groep 7 en 8
21 juni -schoolreisje groep 3 en 4
21 juni -MR vergadering
23 juni -Studiedag –alle kinderen vrij
24 juni -Rapport mee
29 juni -Musical en afscheid groep 8

Juli
7 juli -Laatste schooldag, kinderen om 13.30 uur vrij
8 juli -Kinderen zijn vrij, start zomervakantie tm 21 augustus




