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Schoolnieuws oktober 2018
Overblijf
Wie wil ons op de maandagmiddag een half uur helpen met de overblijf. Van 12.00 uur tot 12.30 zijn we
nog op zoek voor de groepen 1 en 2.
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)
Jaarkalender 2018 -2019
De jaarkalender met alle activiteiten van dit schooljaar staat inmiddels op de site.
Mochten er in de loop van het jaar veranderingen zijn, dan zullen we dat vermelden in de nieuwsbrief.
De jaarkalender zal dan niet meer aangepast worden.
Typecursus op school gaat door.
Er zijn voldoende aanmeldingen om de typecursus van de Typetuin op school door te laten gaan. Er is nog
plek dus mocht er nog interesse zijn dan kunt u zich nog aanmelden.
Wij realiseren ons dat deze cursus laat is aangekondigd naar ouders. Voor ons was het niet eerder bekend dat
deze cursus op school kon worden aangeboden. Mochten de reacties op deze typecursus positief zijn, dan
zullen we ons best doen om volgend schooljaar de startdatum eerder aan te geven.
Sporten in de herfstvakantie en de naschoolse sportuurtjes
Maandag 22 oktober organiseert Sportfederatie Berkelland in samenwerking met vier sportverenigingen
weer Kies je sport. Voor meer informatie: lees de bijlage bij deze nieuwsbrief.
In de bijlage is ook de informatie over de sportuurtjes na schooltijd van Beweegwijs te vinden.
Klassenouders 2018-2019
Groep 1/2aGroep 1/2bGroep 3Groep 4Groep 5Groep 6 Groep 7 Groep 8 -

Marise Vreugdenhil
Henrieke Leussink en Mieke te Brinkhof
Marjolein Holkers
Cindy Schutte en Henrike Jassies
Judith Ligtenbarg
Judith Ligtenbarg en Christi Stoltenberg
Bianca van de Brug
Heleen Hillegers en Diny van Woudenberg

Even voorstellen ….

Mijn naam is Marjan van Harselaar en ik woon in Lochem met mijn man en 3
schoolgaande kinderen.
Dit schooljaar ben ik gestart met de 2-jarige deeltijd Pabo in Deventer. Hierbij loop ik
het hele jaar stage op de Heuvelschool: een eerste half jaar in groep 3 en daarna een
half jaar in de bovenbouw. De maandag is hierbij een vaste dag maar soms zal ik ook
op de donderdag aanwezig zijn. Het is een enorme uitdaging die ik met plezier doe. Ik
leer ontzettend veel van de kinderen wat ik kan meenemen in mijn eigen ontwikkeling.
Ik ga er dan ook van uit dat dit een heel leuk en leerzaam jaar gaat worden!

Boeken kaften
Binnenkort willen we bij de kleuters starten met het uitlenen van boeken. Daarvoor zijn de voorbereidingen
in volle gang. Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen met het kaften van de boeken voor de kleuters.
Dit kan op school, maar er bestaat ook een mogelijkheid om de boeken thuis te kaften. Het is niet moeilijk!
Dus heeft u wat tijd over en wilt u helpen, laat dit dan weten aan Miranda (leerkracht van groep 3) of Astrid
(leerkracht van groep 6). Alvast bedankt voor jullie hulp!
Leerlingenraad
Met ingang van dit schooljaar starten we op initiatief van 3 jongens uit groep 8 met de leerlingenraad. Het
doel van de leerlingenraad is om mee te praten over de ontwikkelingen binnen de school.
In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 6 tot en met 8. De volgende kinderen hebben, na een
‘verkiezing’ in de klas, zitting in de leerlingenraad: Ella, Famke en Arne uit groep 6. Uit groep 7 Demi, Jop
en Matthijs en uit groep 8 Wout, Milan en Joris.
Gevraagd:
Voor de kleutergroepen kunnen we het hele jaar de volgende materialen gebruiken:
-(oude) knopen
-kantjes en bandjes
-kleine doosjes (lucifer, tandpasta, crème en medicijnen)
-oude lepels voor in de zandbak
-schoenendozen
Schooltuin
Dit jaar heeft de Heuvelschool weer deelgenomen aan de objectverlichting voor het septemberfeest. We
hebben een mooie 2e plek behaald waar we erg blij mee zijn!
De zomerperiode is zo goed als voorbij. Het onkruid groeit nog even door...
Wie wil ons zo nu en dan een handje helpen? We denken aan wieden, opruimen en winter klaar maken.
Dit kan onder of na schooltijd, met of zonder een groepje kinderen)
Wanneer u interesse heeft om te komen helpen of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot Rinkse ( groep
1/2 a) of Ursula ( groep 5) Mailen kan ook: rinske@heuvelschool.nl of ursula@heuvelschool.nl
Alle hulp is welkom, ook al is het maar voor een enkele keer. Vele handen maken nog altijd licht werk

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige Maria Krabbenborg
Mijn naam is Maria Krabbenborg.
Het komende schooljaar zal ik net als andere jaren voor de scholen in Borculo en Neede een vast
aanspreekpunt zijn. Sommigen hebben mij al eens ontmoet, voor anderen ben ik een nieuw gezicht.
Naast de reguliere contactmomenten heeft de GGD ook meerdere keren per jaar een inloopspreekuur op
school. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn altijd welkom om bij me binnen te lopen. Ik hoop tijdens
controles of het inloopspreekuur u verder te kunnen helpen met vragen rondom opvoeding, pesten,
scheiding, psycho- sociale problemen, faalangst, voeding en gewicht, maar ook vragen over slapen en
zindelijkheid.
Als ouder bent u ook van harte welkom wanneer u de lengte/het gewicht van uw kind wil weten of graag de
ogen of oren wil laten testen.
Mocht er voor uw vraag meer tijd nodig zijn of de data van de inloopspreekuren u niet passen, dan kunnen
we ook een afspraak maken. Wanneer nodig kan ik ook een jeugdarts inschakelen om mee te denken. U
kunt me ook altijd een mail sturen – m.krabbenborg@ggdnog.nl
Hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet , Maria Krabbenborg
Data inloopspreekuur :
Woensdag 31 oktober - 8.15 - 9.15 uur
Vrijdag 22 Maart - 8.15 - 9.15 uur
Woensdag 10 Juli - 8.15 - 9.15 uur
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober tot en met zaterdag 14 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
Vriendschap. Op vrijdag 5 oktober zullen we de Kinderboekenweek openen met alle kinderen. Hoe? Dat is
nog een verrassing.
Op donderdag 18 oktober zullen we de Kinderboekenweek afsluiten. Hierbij nodigen wij u uit voor een
kijkmiddag in onze school van 14.30 tot 15.30 uur. In alle klassen zal het thema Vriendschap terugkomen in
verschillende vormen. Tijdens de kijkmiddag zal er ook weer een boekenkraam van de Wakkere Muis staan.
Zij verkopen onder andere boeken van Geronimo Stilton. Daarnaast zullen zij ook andere boeken bij zich
hebben. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan nieuwe boeken voor onze schoolbieb!
Boeken sparen voor onze schoolbieb
Boeken sparen bij het tanken
Bij de Total tankstations kan er weer gespaard worden voor boeken. Tankt u bij Total en spaart u de boeken
niet? Dan zijn wij er op school heel blij mee voor de schoolbieb. Natuurlijk mogen ook zegeltjes ingeleverd
worden, zodat we de boeken zelf ophalen. Spaart u met ons mee?
Boeken Bruna
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze

schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert
de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Brunawinkel.
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt
een waardebon.
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Kamp Giethoorn
De kinderen van groep 7 en 8 zijn op 26, 27 en 28 september naar Giethoorn geweest. Mede dankzij het
mooie weer was het een geslaagd kamp. De kinderen hebben heerlijk op en in het water gelegen. Wij willen
iedereen hartelijk bedanken die er aan mee heeft geholpen om het kamp te laten slagen. Foto’s zijn op de
website te vinden. Kijkt u nog even bij de gevonden voorwerpen??
Sociaal emotionele ontwikkeling
Vanaf dit schooljaar gaan we op een ander manier werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de
kinderen. Onze oude methode Goed Gedaan is vervangen door de SOEMO kaarten. Dit zijn kaarten met
verschillende thema's. In een periode komen een bepaald aantal kaarten aan bod waarover gepraat wordt in
de klas.
In de eerste weken van het jaar starten we in alle groepen met de 'Gouden Weken'. Tijdens deze weken
werken we aan groepsvorming d.m.v. spelletjes en samenwerkingsactiviteiten in de klas.
Door het schooljaar heen maken we gebruik van themakisten van de GGD, gericht op het oefenen van de
sociale vaardigheden. Voor groep 1-2 Bloe, een serie over het herkennen van emoties. Groep 3-4 gaat
werken met een doos vol gevoelens. In groep 5-6 gaan de leerkrachten aan het werk met sociaal emotionele
vaardigheden en weerbaarheid. Groep 7-8 gaat werken met de vooroordelenkoffer. Kinderen moeten hun
mening geven, voeren opdrachten uit en maken keuzes. Op deze manier krijgen zij inzicht in vooroordelen,
pesten, burgerschap en achtergronden van discriminatie.
Groep 7-8 werkt ook aan mediawijsheid, door deel te nemen aan 'Mediamasters'.
Het registreren van de sociaal emotionele ontwikkeling gebeurt met het programma Looq in. Vorig
schooljaar hebben wij dit programma als proef gebruikt, dit schooljaar wordt het structureel ingezet.
Wanneer hier bijzonderheden uit naar voren komen hoort u dit van de leerkracht tijdens de 10 minuten
gesprekken.
Uitbreiding van een aantal programma’s
Dit schooljaar werken wij met een aantal kinderen met een aantal nieuwe programma's, ter ondersteuning.
Voor rekenen is dat de Bareka, het rekenmuurtje. Leerlingen maken rekenopdrachten op de computer en aan
de hand van de uitslag wordt er een muurtje gebouwd, een rekenmuurtje. Op deze manier is het voor de
leerlingen en voor de leerkracht inzichtelijk waar nog aan gewerkt moet worden. In dit programma zit tevens
oefenstof om te werken aan de onderdelen die nog verder ontwikkeld moeten worden.
Daarnaast hebben wij het programma BOUW aangeschaft. BOUW is een programma om te ondersteunen in
het lezen. Leerlingen die het lezen nog lastig vinden kunnen geholpen worden met dit programma. BOUW
wordt voornamelijk gebruikt in groep 2 t/m 4. De kinderen die werken met BOUW worden geholpen door
een tutor uit groep 7 of 8. De leerlingen uit deze groepen zijn 'getraind' om tutor te zijn voor dit programma.

BOUW kan ook thuis gebruikt worden. Is dit wenselijk dan hoort u dit van de leerkracht van uw zoon of
dochter.
Kledingactie in november
Wilt u de kleding alvast voor ons verzamelen? In november komen ze bij ons weer zakken ophalen….
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.

Overige activiteiten
2 oktober
3 oktober
5 oktober
8 oktober
10 oktober
16 oktober
17 oktober
17 oktober
18 oktober
22 - 26 oktober
23 oktober
31 oktober
31 oktober
29, 30, 31 oktober

3 november
9 november
9-16-23 november
14 november
17 november
19 november
22 november

Start werkzaamheden dak Heuvelschool
Oponoa inspiratiedag – kinderen vrij!
Opening Kinderboekenweek
Kunstroute groep 6 in Geesteren. Fiets mee!
Grote Wetenschapsdag groep 5 tot en met 8
Ontwikkelingsgesprekken (groep 6 op 18 oktober)
Podium pret
Verbindingsmiddag de Koppel (13.30-16.30) in wijkgebouw de Koppel. Uitnodiging
vindt u in de bijlage.
Afsluiting kinderboekenweek met kijkmiddag en boekenkraam de Wakkere Muis van
14.30-15.30
Herfstvakantie
Waterpolotoernooi voor groep 3 tot en met 6
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige voor ouders 8.15 uur t/m 9.15 uur.
Hoofdluiscontrole
Verpleegkundige van de GGD op school voor de onderzoeken voor de leerlingen van
groep 2. U krijgt als ouder hiervoor een uitnodiging.

Badmintontoernooi groep 5 en 6
Kledinginzamelingsactie
Creatief circuit
GMR
Intocht Sinterklaas
Studiedag – alle kinderen vrij
Ontwikkelingsgesprekken (avond)

