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                 Schoolnieuws november 2017  
 
 

 

 Studiedag  

 
Woensdag 8 november hebben wij een studiedag samen met school Noord en Kiezel en Kei/ Da Vinci  

(onderwijsteam1).  Alle kinderen zijn die dag lesvrij!  

 

 Kledinginzameling  
 

Op dinsdag 14 november  wordt er op school kleding ed. ingezameld.  

U kunt de kleding van maandag 6 november tot en met dinsdag 14 november 8.30 uur bij ons op school inleveren. 

(bij voorkeur op maandag 13 november of dinsdag 14 november voor 8.30 uur ivm opslag)  

 

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. 

 

Algemene jaarvergadering OR /MR 

 

Vanwege het geringe aantal belangstellenden heeft de OR en MR  samen met het team besloten om geen 

algemene zakelijke ouderavond meer te organiseren. Tijdens deze avond werd u o.a. op de hoogte gebracht 

van het financiële verslag van de ouderraad. Om u hiervan toch op de hoogte te brengen ligt dit financiële 

verslag op 2 en 6 november  ter inzage op school. Tijdens de vergadering van de ouderraad op 8 november 

is er van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid om binnen te lopen en vragen te stellen over onduidelijkheden in 

het financiële verslag. (let op, dit is een andere tijd dan vermeld werd in de vorige nieuwsbrief) 

 

Leervolgsysteem voor de gym  

 
Zowel in de klas als bij de gym willen we de kinderen goed volgen in hun ontwikkeling. In de klas wordt de 

ontwikkeling gevolgd door de leerkracht en in de gymzaal door de vakleerkracht voor de gym. De vakleerkrachten 

willen nog beter in kaart brengen hoe de motorische ontwikkeling van uw kind in elkaar steekt. Daarvoor komen zij in 

de maand november op school om een nul meting te doen. In de brief in de bijlage staat hierover meer informatie. De 

gegevens zullen met de leerkracht worden besproken en indien nodig zal hierover contact met u worden opgenomen. 

 

Brief vanuit het samenwerkingsverband  

 
In de bijlage vindt u een uitnodiging namens het samenwerkingsverband Ijssel-Berkel. Zij willen graag met 

ouders in gesprek over het nieuw op te stellen ondersteuningsplan. Zie de bijlage voor meer informatie.   

http://www.heuvelschool.nl/


 

 

 

 

 Sinterklaas  

 

Op maandagmorgen 4 december zullen Sinterklaas en pieten onze school bezoeken. De verwachte aankomst zal 

ongeveer 8.45 uur zijn (kinderen gewoon om 8.30 uur op school) en iets voor 12.00 uur nemen we afscheid van 

ze. Midden november ontvangt u middels een brief meer informatie hierover. 

 

 Schoolfruit 

 

In de week van 13 november starten wij weer met het schoolfruit project. Dit duurt tot en met april 2018. 

Op de woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit of groente door school aangeboden. 

Zij hoeven deze dag geen 10 uurtje mee te nemen.  

 

 Gezonde traktaties 

 
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 20 tot 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest !  

Maar het is dan wel goed om traktaties voor op school klein te houden en niet te calorierijk te maken. Met een kleine 

inspanning tovert u de traktatie van uw kind om tot een verantwoorde lekkernij. Op het internet zijn veel leuke ideeën 

te vinden zoals op de site www.gezondtrakteren.nl of op www.pinterest.nl. Vraagt u wel even bij de leerkracht van uw 

kind of er bijzonderheden zijn qua voeding?  

 

 Sporttoernooien  

 

De eerste sporttoernooien van dit schooljaar zijn alweer achter de rug. In september hadden we het 

badmintontoernooi voor groep 5-6, het korfbaltoernooi voor groep 3-8, de kangoeroeclub voor groep 1 en 2 

en in de herfstvakantie het waterpolotoernooi voor groep 3-6. Veel kinderen hebben met enorm veel plezier 

aan de toernooien deelgenomen. Ook zijn een aantal prijzen in de wacht gesleept. Ga zo allemaal! Het 

eerstvolgende toernooi is het volleybaltoernooi. Deze vindt in de kerstvakantie (5 januari) en is voor de 

kinderen van groep 7 en 8. 

 

Beweegwijs 

 

Dit schooljaar zijn we op school weer gestart met Beweegwijs. Vanaf 30 oktober zal ook het naschoolse 

sportuurtje weer starten. Iedere week is er op maandag voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 een 

sportuur. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Daarnaast zal er 1 keer in de maand een 

sportuurtje zijn voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 in combinatie met de kinderen van de Sint 

Jorisschool. Deze sportuurtjes vinden op wisselende locaties plaats. Het schema vindt u in de bijlage. De 

kinderen kunnen zich opgeven in de klas. Daar hangt een lijst waar de naam van het kind opgeschreven kan 

worden. De vergoeding wordt betaald aan Michel die de activiteiten begeleidt. 

 

Op maandag 27 november is er een fotospel in de wijk. Hiervoor is ouderhulp nodig voor het begeleiden van 

een groepje kinderen!  

 

Digitale opnames (iris connect)  

 

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale opnames voor observaties. Hierdoor zijn 

nabesprekingen effectiever omdat er terug gekeken kan worden naar de beelden. Het kan dus voorkomen dat 

er opnames gemaakt worden in de klas van uw kind. Deze worden alleen gebruikt voor overleg hier op 

school en worden daarna verwijderd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er 

nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Karin Ruiterkamp of Heidi Eekelder-Prinsen. 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.pinterest.nl/


 

 Fietscontrole  

 

Op donderdag 2 november zullen 2 vrijwilligers bij ons op school de fietsen van de kinderen van groep 4 tot 

en met 8 controleren op o.a. verlichting. Een goede en veilige fiets is erg belangrijk! Via de ANWB hebben 

wij enkele materialen ontvangen zodat we, indien nodig, gelijk een batterijtje of lampje kunnen vervangen. 

De kinderen krijgen na afloop een kaartje mee zodat u zelf ook kunt zien of het nog gewenst is om reparaties 

uit te voeren.  

 

Studiedagen en vakantierooster  

 

Studiedagen  

8-11-17     studiedag OT 

22-1-18     studiedag Heuvel 

14-2-18     studiedag OT 

30-3-18     OPONOA inspiratiedag 

21-6-18    studiedag Heuvel  

Op bovenstaande dagen zijn alle 

kinderen vrij !  

 

 

Vakantie 2017-2018  

Eerste schooldag 21-8-2017  

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017  

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018  

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018  

2e Paasdag 2-4-2018  

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 27-04-2018 t/m 09-05-2018  

Hemelvaart + vrijdag 10 en 11 mei 2018  

2e Pinksterdag 21-5-2018  

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018 
 

 

Overige activiteiten 

 

November :  

1 november  -Inloopspreekuur Maria Krabbenborg 8.30-9.30 uur 

3-10-17 nov  -Creatief circuit ronde 1  

6 november   -Groep 7 naar techniek. Fiets mee!  

7 november  -Groep 3 10.30 uur bibliotheekbezoek. (vervoer wordt geregeld via de klassenouder)  

8 november   -Studiedag met alle scholen binnen het onderwijsteam. Alle kinderen zijn vrij!  

8 november   -OR/MR jaarvergadering. Mochten er vragen zijn…inloop tussen 19.30 en 20.00 uur  

8 november  -GMR vergadering   

13 november  -Contactgesprekken vanaf 19 uur 

14 november   -Kledinginzameling op school.  

18 november  -intocht sinterklaas in Borculo 

21/22 november -Extra gesprekken groep 3 

23 november  -Streetwise (verkeersproject ANWB)  

30 november  -Sinterklaasvoorstelling groep 3 en 4  

 

 
December :  

4 december   -Sinterklaasviering 

 

 



 


