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Schoolnieuws oktober 2021

Herhaald bericht vanuit de OR

Kascontrole:
Per september 2021 is er een nieuwe penningmeester. Zijn naam is Jurgen Nijhof.
Jurgen zou ook dit jaar de kascontrole van de OR doen. Door zijn nieuwe functie als penningmeester is dit
niet meer mogelijk. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuw kascontrolelid en reserve kascontrole lid.

De kas wordt in oktober gecontroleerd onder het genot van een kop koffie met iets lekkers. De administratie
van het afgelopen schooljaar wordt besproken en daarbij komen ook de nieuwe plannen voor het volgende
schooljaar aan de orde. Als één van de twee kascontroleleden niet kan wordt het reserve kascontrolelid
gevraagd om aan te schuiven. (Anders wordt deze persoon voor de volgende kascontrole uitgenodigd)

De zitting in de kascontrole duurt twee jaar. Je ontvangt een uitnodiging van de penningmeester. Wie wil en
kan? Deze personen kunnen zich via or@heuvelschool.nl aanmelden. Wil je eerst meer informatie dan kan
dat uiteraard ook. (via de mail)

Bieb-ouders.... Dankjewel!!!

Onlangs hebben we een oproep gedaan voor hulp voor de schoolbibliotheek.
Er hebben zich 7 ouders aangemeld. Heel erg fijn. Zo kunnen alle leerlingen weer boeken lenen uit onze
schoolbibliotheek. Bedankt daarvoor!

Kledingactie

Eind oktober komen ze weer oude kleding ophalen bij onze school.

Bag2School zal de kleding inzamelen op vrijdag 29 oktober. Wij zouden het fijn vinden als u (en opa en
oma en de buren…) uw kleding zou willen bewaren voor onze school. Help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten!
De kleding kan in de week na de herfstvakantie op school ingeleverd worden maar bij voorkeur op vrijdag
29 oktober tot 8.30 uur i.v.m. beschikbare ruimte in de school.

Wat mag wél ingezameld worden?
Goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar),
riemen/ceinturen, handtassen.

Wat mag niet ingezameld worden?
Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, matten,
tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, industriële gordijnen / industrieel beddengoed
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Korfbal

Op zaterdag 18 september hebben we met meerdere groepen deelgenomen aan het korfbaltoernooi. Het was
een sportief en gezellig toernooi. Wat fijn dat het allemaal weer mogelijk is. Wij willen iedereen bedanken
voor de inzet!

Maand van de opvoeding

In de maand oktober gaat “de maand van de opvoeding” weer van start. Op de website staan leuke gratis
activiteiten gepland zoals:

● Dialoogtafel pittige peuters
● Veerkracht; Webinar
● Weerbaarheid, Webinar
● Dialoogtafel pittige kinderen
● Bewegen; Webinar
● Workshop Vlog
● Dialoogtafel pittige pubers
● Puberbrein, Webinar
● Workshop tiktok

Zie https://preventieplatformjeugd.nl/maand-van-de-opvoeding voor meer informatie.

Ook worden er weer veel interessante workshops en cursussen aangeboden.

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. Dinsdag 2 november is
de eerste bijeenkomst na schooltijd. (Dit zou 5 oktober zijn maar door omstandigheden is dit gewijzigd)
Aanmelden graag via de website van de Typetuin.

Stagiaires

Dit schooljaar zijn er weer meerdere stagiaires binnen de school te vinden. De leerkrachten zullen de ouders
van de desbetreffende groepen op de hoogte brengen. Wij vinden het fijn om zo met en van elkaar te kunnen
leren.

Klassenouders 2021-2022

De namen van de klassenouders zullen voor de herfstvakantie via Parro naar de groep worden
gecommuniceerd.
 
Start Kinderboekenweek

Maandag 4 oktober zullen wij met alle kinderen de Kinderboekenweek openen.
Het thema is dit jaar “worden wat je wil”. Op vrijdag eindigen wij met een boekenmarkt. Hierover komt
later meer informatie.
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Bijlages

-In de bijlage, namens de Borculose sportfederatie, een uitnodiging voor een activiteit in de herfstvakantie.

Activiteiten

1 oktober Biebbezoek groep 3
4 oktober Start Kinderboekenweek
4 en 8 oktober Inloopmiddag groep 5 tm 8. Informatie hierover is eerder verstuurd.
6 oktober Studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij!
11 oktober Techniek groep 7. Fiets mee!
14 oktober Gastles social media groep 7
15 oktober Boerderijbezoek groep 7
16 /m 24 oktober Herfstvakantie
25 oktober Techniek groep 8. Fiets mee!
25 oktober MR vergadering
25 oktober OR vergadering
26 oktober Boerderijbezoek groep 5
27 oktober Boerderijbezoek groep 8
27 oktober Luizencontrole?
29 oktober Bag to bag actie –kledingactie. Bewaart u oude kleding voor ons?
29 oktober Start creatief circuit

2 november Start typelessen (van de Typetuin) op school


