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Schoolnieuws mei 2021 (extra)

Geboortenieuws!

Op 23 april 2021 zijn juf Esther (groep 4) en Marijn de trotse ouders geworden van zoon Sam.
Wij willen Esther, Marijn, Mees en Maud van harte feliciteren met dit leuke nieuws en wensen jullie veel
geluk met elkaar!

Voetbaltoernooien

De voetbaltoernooien die in deze maanden door de voetbalclubs in Borculo worden georganiseerd zijn
vanwege corona geannuleerd. Mochten deze toernooien aan het einde van dit schooljaar nog wel door
kunnen gaan, dan zullen wij daar t.z.t. een bericht over doen.

Coronamaatregelen

Helaas zijn de coronabesmettingen nog niet voldoende afgenomen. Hierdoor hebben wij besloten de
bestaande regels voorlopig te verlengen maar wel met een kleine aanpassing voor de groepen 6 t/m 8. Wij
verwachten de kinderen van groep 6 t/m 8  ook gewoon weer om half 9 op school (i.p.v. 8.40 uur). Wel
graag nog zoveel mogelijk alleen naar school laten komen.

Hierbij nogmaals de bestaande maatregelen m.b.t. ophalen:

Ophalen:  
● Groep 1, 2 en 3 moet buiten, achter de school op het grasveld, tussen 14.20 en 14.30 uur,
opgehaald worden. Als de leerkrachten de ouders zien, mogen de kinderen mee naar huis. Ouders
houden hierbij de 1.5 meter afstand in acht!! Op woensdag kunnen de kinderen tussen 12.20 en
12.30 uur opgehaald worden, op vrijdag tussen 11.50 en 12.00 uur.
● Groep 4 en 5 kan tussen 14.20 en 14.30 uur opgehaald worden. Zij gaan met de leerkracht
naar het grote plein en zullen daar wachten tot ze opgehaald worden. (Geeft u het even per mail
aan de leerkracht door als ze alleen naar huis mogen?) Op woensdag kunnen de kinderen tussen
12.20 en 12.30 uur opgehaald worden, op vrijdag kan groep 4 tussen 11.50 en 12.00 uur
opgehaald worden.  
● Groep 6 t/m 8 gaat om 14.30 uur naar huis.

-Gymlessen vinden op school plaats, de kinderen gaan nog niet naar gymzaal Noord.

Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd organiseert binnenkort de (gratis) online cursus Opvoeden & Zo voor ouders
van kinderen van 3 t/m 10 jaar. De cursus richt zich vooral op alledaagse opvoedingssituaties en bestaat uit 5
online bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur.
 

http://www.heuvelschool.nl


Tijdens deze (gratis) cursus worden o.a. de volgende onderwerpen besproken: Time management;
Complimenten; Pittige kinderen; Eten, slapen & zindelijkheid; Een avond in te vullen door ouders.
 
De eerste online bijeenkomst is op 20 mei aanstaande. Zie bijlage voor meer informatie.

NL doet

Net als voorgaande jaren is er dit jaar ook weer een “NL doet” dag. Uiteraard zullen wij hierbij rekening
houden met de bestaande maatregelen.
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 en ophangen van een 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

Activiteiten mei /juni /juli

13 en 14 mei – alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
24 mei – alle kinderen vrij i.v.m. 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.
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