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Schoolnieuws oktober 2019
Project duurzame school
Onlangs hebben we in samenwerking met Slim Opgewekt 100 zonnepanelen en energiezuinige
ledverlichting gekregen. Maar bij verduurzaming gaat het niet alleen om de technische maatregelen, de
educatie over duurzaamheid is minstens zo belangrijk. De kinderen van nu zijn de toekomst en zij krijgen
immers het meest te maken met klimaatverandering. Daarom doet de school mee aan een educatief
bewustmakingsprogramma over duurzaamheid: Wattson’s lab!
Wattson’s laboratorium wordt geopend!
Maandag 30 september is de opening van het Wattson’s lab geweest. In het lab kunnen kinderen alles
ontdekken over afval, eten & drinken, water en energie. De Wattsons zijn slimme onderzoekers en komen
dan langs om het lab te openen. Ze weten alles over duurzaamheid en gaan alle klassen zonne-energie op
een leuke manier uitleggen. De Wattsons schakelen de hulp in van de kinderen
Alle klassen ontvangen van tevoren een videoboodschap van De Wattsons waarin ze de kinderen om hulp
vragen. Ze zijn erachter gekomen dat de zonnepanelen op de school niet goed werken. De geheime code
computer geeft aan dat er codes ingevoerd moeten worden om de zonnepanelen weer goed te laten werken.
Maar nu is verstrooide Wattson de codes kwijtgeraakt! De kinderen kunnen de Wattsons helpen door de
codes te vinden die verstopt zitten in de lab-opdrachten.
De aankomende 3 weken gaan de kinderen aan de slag met allerlei proefjes en opdrachten over
duurzaamheid in het lab. Daarnaast maken alle kinderen een duurzame wens. Hoe ziet de school of zelfs de
wereld er over 15 jaar uit? Ook krijgen ze meer informatie over het Energiescherm wat in de school hangt.
Hier is de opwek van de zonnepanelen op kindvriendelijke manier te zien.
Save the date: Uitnodiging spannende finale Wattson’s lab
Zet alvast in uw agenda: Op vrijdag 18 oktober van 11.15 – 12.00 uur komen de Wattsons
hoogstpersoonlijk langs om de code weer te activeren. We zien natuurlijk dan pas of dat lukt! Alle ouders
zijn van harte uitgenodigd voor deze spannende finale. De duurzame wensen die de kinderen van tevoren
hebben gemaakt worden tijdens de finale in een tijdscapsule gestopt en in de grond begraven. Over 15 jaar
wordt gekeken of het uit is gekomen!
Kijk voor meer informatie over verduurzaming op www.slimopgewekt.nl
Hulp gevraagd
De H.W. Heuvelschool ondergaat een kleine metamorfose. Er zijn zonnepanelen geplaatst, er is geschilderd
en de belijning op het schoolplein is aangebracht. Hiermee zijn wij goed op weg om van de H.W.
Heuvelschool een nog mooiere school te maken. In het kader van deze gedachte zijn wij aan het kijken naar
een nieuw bord voor aan de straat. Momenteel staat daar een houten, gedateerd bord met daarop de naam en
het logo van de H.W. Heuvelschool. Graag zouden wij dit bord vervangen door een nieuw houten bord, of
een bord van RVS. Vanwege deze wens zijn wij op zoek naar een ouder die ons hierin kan helpen
meedenken. Mocht jij nu een handige, creatieve ouder zijn en zou jij mee willen denken met ons, dan mag je
contact opnemen met meester Kevin, of juf Twiggy.
Kevin@heuvelschool.nl
Twiggy@heuvelschool.nl

Extra studiedag groepen 1 en 2 - dinsdag 5 november
Alle leerkrachten van groep 1 en 2 gaan op dinsdag 5 november naar het jaarcongres “Het jonge kind”.
Helaas zijn er geen invallers voor deze dag te vinden en daarom zijn wij genoodzaakt de kinderen van de
groepen 1 en 2 een extra vrije dag te geven.
Even voorstellen….
Ik ben Anouk Groot Kormelink, werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en ik verzorg dit jaar de lessen
bewegingsonderwijs op school.
In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele schooljaar
waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoernooien en de sportintro’s zijn
verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met allerlei (lokale) sporten/sportverenigingen en kunnen zij zich
motorisch op alle vaardigheden ontwikkelen.
De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen wij
hiervoor bij de groepen 2 en 5 de HAN-beweegtest af. Waar nodig kunnen we dan extra zorg bieden tijdens
de gymles of misschien ontdekken we juist wel een talent voor een bepaalde sport.
Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest, neem gerust contact
met mij op.
Met sportieve groet,
Anouk Groot Kormelink
Sport Federatie Berkelland
www.sportfederatieberkelland.nl

Dinsdag

Anouk
anouk@sportfederatieberkelland.nl

Donderdag Anouk
anouk@sportfederatieberkelland.nl

Groep 3 t/m 8

Ochtend: Groep 5 t/m 8
Middag: Groep 1, 2 en 3 of
4 om de week

Like ons op facebook
www.facebook.com/sportfederatieberkelland
Typecursus op school gaat door.
Er zijn voldoende aanmeldingen om de typecursus van de Typetuin op school door te laten gaan. Er zijn nog
een paar plekken dus mocht er nog interesse zijn dan kunt u uw kind nog aanmelden. Vrijdag 4 oktober is de
eerste bijeenkomst na schooltijd.

Sparen voor de schoolbieb
Sparen voor de schoolbieb is een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. Je kunt
namelijk sparen voor gratis kinderboeken! Samen met de ouders/verzorgers kunnen kassabonnen van
kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel tijdens de Kinderboekenweek, worden gespaard. Hoe
meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken kunnen worden uitgezocht bij Bruna.
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?





Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de
kassabon in op school;
Onze school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019;
Een van de leerkrachten levert voor 15 november de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
De Bruna-winkelmedewerker telt dan de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en onze
school ontvangt een waardebon waarmee we t/m 15 december voor 20% van het totaalbedrag
kinderboeken uit kunnen zoeken in de betreffende Bruna-winkel.

U kunt de bonnen inleveren bij Miranda Klein Leugemors of Karin Ruiterkamp.
Klassenouders 2019-2020
Groep 1/2aGroep 1/2bGroep 3Groep 4Groep 5Groep 6 Groep 7 Groep 8 -

Marjolein Holkers
Henrieke Leussink
Henrieke Leussink en Marise Vreugdenhil
Marjolein Holkers
Cindy Schutte en Henrieke Jassies
Judith Ligtenbarg en Jeanet Megelink
Judith Ligtenbarg en Christi Stoltenberg
Bianca van de Brug

De takkenweek … een superleuke herfstweek. (namens Muziek en Kunstwijs)
Wat is de Takkenweek?
3,5 dag in de Herfstvakantie met kinderen van je eigen leeftijd op een prachtige plek onder begeleiding van
beroepskunstenaars werk je aan Beeldende Kunst en Theater.
Wie mogen er meedoen?
Kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisscholen die in Borculo, Beltrum, Haarlo, Geesteren en
Gelselaar wonen.
Wanneer is de Takkenweek?
Maandagmiddag 21 oktober om 13.00 tot 16.30 uur
Dinsdag 22 oktober van 9.30 tot 16.30 uur
Woensdag 23 oktober van 9.30 tot 16.30 uur
Donderdag 24 oktober van 13.00 tot 21.00 uur
Zin om mee te doen?
Je kunt je opgeven vanaf dinsdag 1 oktober. Bel naar Mirjan Koldeweij (06) 3089 3026
E-mail kan ook: kunstvankoldeweij@gmail.com
De Takkenweek wordt mogelijk gemaakt Stichting Muziek en Kunstwijs Berkelland

Gevraagd:
Wij zijn op zoek naar een plank of een plaat van hout, triplex of mdf voor op onze zand/watertafel. Wie kan
ons hieraan helpen?
Graag contact opnemen met Rinske of Jenny.

Gevraagd
Binnenkort start het creatief circuit en daar zouden wij graag oude houten meubeltjes willen pimpen. Denk
aan kleine tafels, stoelen, klokken, kapstokken, krukken en opbergkasten.
Graag willen wij ook weer figuurzagen met het creatief circuit, mocht iemand nog hout over hebben
hiervoor, dan is het van harte welkom. Ander hout is ook meer dan welkomen.

Leren programmeren
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en wil je graag op een speelse manier kennis maken met leren programmeren
en wil je eenvoudige robots besturen? Dan kan dat op woensdag 2 en 9 oktober (14.30-16.30 uur) in
Haaksbergen (Bartokstraat 56), op vrijdag 4 en 11 oktober (15.00-17.00 uur) in Borculo (Haarloseweg 10)
en/of op donderdag 10 en 17 oktober 2019 (15.00-17.00 uur) in Neede (Bedrijvenweg 9).
Natuurlijk is het mogelijk om, als dat handig is (en het aantal deelnemers het toelaat), deel 1 op een andere
locatie te volgen dan deel 2.
Per sessie kunnen er maximaal 10 kinderen mee doen. De kosten zijn €10,00 per persoon per workshop. Wil
je twee keer me doen, dan betaal je €17,50 per persoon.
Meld bij het aanmelden wanneer/op welke locatie(s) je mee wil doen. Aanmelden kan door een bericht te
sturen aan:
info@hetfluoriet en/of NatasUnik@gmail.com

Dansvoorstelling
Op dinsdag 29 oktober gaan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 naar theater de Storm in Winterswijk. Daar
bezoeken zij een dansvoorstelling van dansgezelschap Frontaal. Deze start om 12.30 uur. Voor busvervoer
wordt gezorgd door Muziek en Kunstwijs. Verdere informatie over begeleiding ter plaatse etc. volgt zodra
Muziek en Kunstwijs ons hierover heeft geïnformeerd.
Na deze dansvoorstelling bezocht te hebben komen de dansers van het gezelschap op 7 november op school
om in de klas een workshop aan de leerlingen van groep 1, 2 en 3 te geven.

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, psychosociale 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 30 oktober - 8.30 - 9.15 uur

Piratentocht groep 1 en 2
Op dinsdag 8 oktober sluiten de kleuters het Piratenproject af met een piratentocht. De kinderen mogen die
dag als piraat verkleed op school komen.(spijkerbroek met gestreept of wit/rood shirt, ooglapje en sjaaltje
o.i.d.) De kinderen van groep 1/2b varen met de zomp van 9.00 uur tot 10.00 uur en de kinderen van groep
1/2a van 10.30 tot 11.30 uur. Ouders van de kleuters mogen ons gerust komen uitzwaaien bij de zompen
loods.
Vrijwilligster Heuvelschool
Graag stel ik mij als vrijwilligster even voor.
Mijn naam is Marg Bekken, ik ben 67 jaar, moeder van 2 dochters en oma van 4 kleinkinderen. 25 jaar
woon ik alweer samen met mijn partner Rudi Hendriksen en sinds november 2018 zijn wij weer terug in
Gelderland en wonen wij ook vanaf november in het mooie Borculo. Wij vinden het een bijzonder fijn en
vooral sfeervol stadje!

Als vrijwilligster zal ik op de dinsdag en de vrijdag een deel van de dag op school aanwezig zijn om de
docenten te helpen daar waar nodig. Ik heb er vooral heel veel zin in, zeker omdat ik het
omgaan met kinderen, zowel klein als groot erg leuk en waardevol vindt.
Hartelijke groet,
Marg
Kamp Giethoorn
De kinderen van groep 7 en 8 zijn op 18, 19 en 20 september naar Giethoorn geweest.
Het was een geslaagd kamp! Wij willen iedereen hartelijk bedanken die eraan 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??
Gebruik USB stick
In verband met nieuwe veiligheidsregels mogen we geen USB-sticks meer gebruiken om bestanden (zoals
een spreekbeurt) op onze computer over te dragen. De leerlingen kunnen de spreekbeurt per mail naar de
leerkracht sturen.
Superkidz

Superkidz biedt een 10 weekse training aan voor kinderen die hulp kunnen gebruiken op het gebied van
samen spelen, pesten, ruzies en conflicten, zelfvertrouwen, emotieregulering, grenzen aangeven,
verlegenheid, scheiding, verlies van mens of dier, (faal)angst en/of leer- en concentratieproblemen. De
ervaringen van ouders en kinderen zijn zeer positief. Op de website kunt u een aantal reviews lezen.
Uw kind aanmelden kan via http://www.superkidz.nl/inschrijfformulier-superkidztraining/.

Activiteiten
2 oktober
4 oktober
8 oktober
9 oktober
11 oktober
16 oktober
16 oktober
18 oktober
21 t/m 25 oktober
22 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober
30 oktober
31 oktober

Start Kinderboekenweek
Start typelessen op school
Piratentocht groep 1 en 2
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
Bezoek kinderboekenschrijver groep 6, 7 en 8
Podium pret
GMR vergadering
Afsluiting project duurzame school 11.15-12.00 uur. Ouders zijn welkom!!
Herfstvakantie
Waterpolotoernooi groep 3 tot en met 6
Gezondheidsonderzoek groep 2 door de schoolverpleegkundige
Dansvoorstelling voor de groepen 1, 2 en 3
Gezondheidsonderzoek groep 2 door de schoolverpleegkundige
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige voor ouders 8.30 uur t/m 9.15 uur.
Hoofdluiscontrole
Gezondheidsonderzoek groep 2 door de schoolverpleegkundige

5 november

Studiedag voor de leerkrachten van groep 1 en 2.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn deze dag vrij!

