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                 Schoolnieuws november 2019 
 

Landelijke staking 

 

De onderwijsbonden hebben hun leden opgeroepen tot een staking op 6 november. Het aantal 

personeelsleden van onze school dat hieraan gehoor heeft gegeven is zo groot dat op 6 november de school 

gesloten zal zijn. De plaatselijke kinderopvangorganisaties zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

 

 10 minuten gesprekken 

 

In de week van 18-22 november houden wij voor de groepen 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken waar we alle 

ouders voor uitnodigen. (gesprekken groep 8 vinden op 28 november en 2 december plaats)  

 

De tijden zijn:  

Maandag  15.10 uur - 16.50 uur 

Dinsdag  15.10 uur -18.50 uur (leerkrachten hebben pauze van 16.30 tot 17.00)  

Woensdag  14.00 uur -15.50 uur  

Donderdag  15.10 uur - 16.50 uur (groep 1/2a niet i.v.m. een cursus)  

Vrijdag  15.10 uur tot 15.50 uur (groep 1/2 a en b van 13.00 tot 15.00 uur)  

  

In groep 7 is er ook op de vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 de gelegenheid tot een gesprek.  

 

Bij alle groepen hangt vanaf vrijdag 1 november een lijst met de beschikbare tijden. U kunt zich daarop op 

een zelfgekozen, beschikbaar tijdstip inschrijven. We willen ouders die meer gesprekken achter elkaar 

willen plannen, vragen om met 10 minuten pauze tussen elk gesprek rekening te houden.  

 

 ANWB Streetwise komt op bezoek! 

 

Op  dinsdag 19 november 2019 komt ANWB Streetwise naar onze school. Streetwise is een praktisch, maar 

ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele 

instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal 

ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en 

een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

 

De vier onderdelen zijn: 

Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 

verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 

Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de 

noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het 

juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op de link en bekijk het filmpje op de site.  

http://www.anwb.nl/streetwise  

 

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!! 

http://www.heuvelschool.nl/
http://www.anwb.nl/streetwise


 

Studiedag  

 

Maandag 25 november is er een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 

 Sinterklaas  

 

Op woensdagmorgen 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 11 november starten wij weer met het schoolfruit project. Dit zal ongeveer tot de 

meivakantie 2019 duren. Er wordt dan voor 3 dagen fruit of groente geleverd en wij zullen dat tijdens de 

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

pauzehapje mee te nemen. Dit zal dus ingaan op woensdag 13 november.  

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

 

 Maak kunst uit de natuur – activiteit Muziek en kunstwijs 

 

Muziek en Kunstwijs organiseert wederom een naschoolse activiteit: "Maak kunst uit de natuur" 

Hilda Liem biedt vijf kunstlessen, waarbij ze de kinderen vooral laat werken met natuurlijk materiaal. Dat 

levert gave kunstwerkjes op! Aanmelden kan door een mailtje te sturen 

naar joske.elsinghorst@muziekenkunstwijs.nl 

Lessen worden gegeven in wijkgebouw de Koppel in Borculo. 

 

Open dagen voortgezet onderwijs 

 

Staring College:  

18 november - ouderavond voor ouders van groep 8 leerlingen (locatie Beukenlaan & locatie Lochem)  

25 januari - open dag (alle locaties) 18 februari - inloopmiddag (locatie Beukenlaan & locatie Lochem)  

 

Zone College:  

20 en/of 27 november - doe-middag (aanmelding verplicht, dit kan op volgende website: 

https://zonecollege.nl/nieuws/doemiddagen-2019/  

17 januari - open dag  

 

Assink Lyceum:  

14 november - Beleef het Assink  

15 januari - proefjesmiddag voor leerlingen van groep 8  

30 januari - open dag (alle locaties)  

 

Marianum:  

13 november – Middag met proeflessen 

18 en 19 november –infoavond voor ouders en leerlingen.  

 

Naschoolse activiteiten beweegwijs 

 

In de bijlage een overzicht van de naschoolse activiteiten van Beweegwijs. Intekenlijsten zijn bij elke groep 

te vinden.  

 
 

 

mailto:joske.elsinghorst@muziekenkunstwijs.nl


Overige activiteiten 

 
November 

1 november    Hutten-leesochtend 

4 november    Algemene jaarvergadering. Uitnodiging is voor de herfstvakantie verstuurd.  

6 november    Staking – alle kinderen zijn vrij! 

6 november   GMR vergadering  

7 november    Dansworkshops groep 1, 2 en 3 (onder schooltijd) 

8-15-22 november   Creatief circuit 

13 november    Start schoolfruit 

14 november    GMR 

18 tm 22 november  10 minuten gesprekken 

19 november    Streetwise  

21 november    Voorstelling groep 3/4: Paniek op het dak 

25 november    Studiedag – alle kinderen zijn vrij! 

28 november   Adviesgesprekken groep 8  

 

 

december  

2 december   Adviesgesprekken groep 8  

4 december    Sinterklaas op school 

11 december    GMR  

18 december    Kerstbakjes maken 

19 december    Alle kinderen middag vrij!!  

19 december    Kerstbuffet vanaf 17.00 uur  

20 december    Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie! 

 


