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                 Schoolnieuws november 2018  
 

 Studiedag  

 
Maandag 19 november hebben wij een studiedag samen met school Noord en Kiezel en Kei/ Da Vinci  

(onderwijsteam1).  Alle kinderen zijn die dag lesvrij!  

 

 Kledinginzameling  
 

Op vrijdag 9 november wordt er op school kleding ed. ingezameld.  

U kunt de kleding van maandag 5 november tot en met vrijdag 9 november 8.30 uur bij ons op school inleveren. 

(bij voorkeur op donderdag 8  november of vrijdag 9 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.  

 

Wilt u ook bij familie, buren en vrienden vragen zodat we veel kleding in kunnen zamelen?  

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 1 en 5 november  ter inzage op school. Tijdens de vergadering van de ouderraad op woensdag 7 

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. 
 

 Sinterklaas  

 

Op dinsdagmorgen 4 december zullen Sinterklaas en zijn pieten onze school bezoeken. De verwachte 

aankomst zal ongeveer 8.45 uur zijn (kinderen komen 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 12 november starten wij weer met het schoolfruit project. Dit zal tot de meivakantie 2019 

duren. Er wordt dan voor 3 dagen fruit of groente geleverd en wij zullen dat tijdens de kleine pauze 

http://www.heuvelschool.nl/


aanbieden aan de kinderen. Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen dan geen pauzehapje 

mee te nemen. Dit zal dus ingaan op woensdag 14 november.  

Wij zouden het erg fijn vinden als u ons zo af en toe wilt helpen met het schillen van het fruit.  

 

 Even voorstellen…. 

 

Vanaf maandag 5 november zal Merel Olde Heuvelt bij ons op school haar stage gaan doen. De eerste 

maanden zal ze met name in de groepen 5 en 6 ingezet worden. Daarna gaat ze ook nog naar andere 

groepen. Merel gaat voornamelijk met kleine groepen aan het werk.  

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Merel, ik ben 17 jaar en volg de opleiding Pedagogiek aan de HAN in Nijmegen. 

Ik zit in mijn eerste jaar en kom vanaf maandag 5 november stagelopen op de Heuvelschool in de groepen 5 

en 6. Ik zal dan met name groepen kinderen gaan begeleiden. Ik kijk er erg naar uit. 

 

Bij de groepen 1 en 2 zal Merle Hendriks stage komen lopen. Zij leert voor onderwijsassistent en zal op de 

dinsdag en woensdag bij ons op school komen. Merle komt op woensdag 7 november kennis maken met de 

leerkrachten. Daarna bekijken we in welke groep ze zal komen.  

 

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. 

 

Boekenkraam  

 

Bij de afsluiting van de Kinderboekenweek was de boekenkraam van uitgeverij de Wakkere Muis op school 

aanwezig. Doordat er door jullie veel boeken gekocht zijn, mochten we 3 nieuwe boeken uitzoeken voor 

onze schoolbibliotheek. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Hartelijk dank hiervoor! 

 

Herhaalde oproep overblijfouders!!  

 

Wie wil ons op de maandagmiddag een half uur helpen met de overblijf? Van 12.00 uur tot 12.30  uur zijn 

we nog op zoek naar hulp voor de groepen 1 en 2. Op dit moment komen we elke dag 1 overblijfouder 

tekort! Mocht er interesse zijn voor meerdere dagen, dan horen we het uiteraard ook graag. We gaan dan 

bekijken wat mogelijk is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Heidi. (Heidi@heuvelschool.nl 

of 272084)  
 

Overige activiteiten 

 
november 

3 november    badmintontoernooi groep 5 en 6 

7 november    algemene jaarvergadering (zie info in deze nieuwsbrief)  

9 november    kledinginzameling 

9-16-23 november   creatief circuit 

week van 12 november  start schoolfruit 

13 november   gezamenlijke MR vergadering onderwijsteam 1 

14 november    GMR 

17 november    intocht Sinterklaas 

19 november    studiedag – alle kinderen zijn lesvrij! 

21/28 november   doemiddag Zone (AOC)  
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22 november    ontwikkelingsgesprekken vanaf 19.00 uur 

26-29 november  voorlopige adviesgesprekken groep 8  

28 november   extra gesprekken groep 3  

 

 

december  

4 december    Sinterklaas op school 

12 december    GMR 

13 december    techniek groep 7   

19 december    kerstbakjes maken 

20 december    techniek groep 8  

20 december    kerstbuffet 

21 december    Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie! 

 


