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Schoolnieuws oktober 2022
OR -kascontrole
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 kascontrole-lid gevraagd om aan te schuiven. (Anders wordt deze persoon voor de volgende
kascontrole uitgenodigd) De kascommissie is voor dit jaar ingevuld, maar we zoeken nog wel een
reserve voor dit jaar en iemand voor de komende 2 jaar.
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)
Ieder kind zijn talent…. Maar wij zoeken nu ook de talenten van ouders!
Ieder kind zijn talent… Het motto van onze school. Maar ook ouders hebben talenten en daar zijn wij naar
op zoek!
Hoe leuk zou het zijn dat ouders kunnen laten zien waar ze goed in zijn? Dit kan door te vertellen over een
interessant onderwerp of je beroep, te laten zien hoe goed je een band kunt plakken en dit samen met de
kinderen kunt oefenen of omdat je heerlijk kunt koken, goed kunt voorlezen of goed kan sporten… alles is
mogelijk.
Wat en wanneer?
-Het is mogelijk om een presentatie in de klas te geven omdat jij toevallig heel veel weet over een bepaald
onderwerp.
-Het is mogelijk om een onderdeel tijdens het creatief circuit op te pakken zodat alle kinderen kennis kunnen
maken met dat wat jij zo leuk vindt.
-het is mogelijk om een aantal weken een workshop voor een kleine groep te verzorgen in overleg met de
leerkracht.
En nu horen wij jullie denken…
Ik?? Talent?? Ik kan dat toch helemaal niet en wanneer moet ik dat dan doen??
In overleg is er heel veel mogelijk.
Wij ontvangen heel graag een mailtje met jouw talent en dan gaan we samen bekijken wat mogelijk is
Alvast bedankt!
Info@heuvelschool.nl

😊

Kledingactie
Bag2School zal de kleding inzamelen op donderdag 17 november 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 vanaf maandag 14 november tot donderdagochtend 8.30 uur op school ingeleverd worden.
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
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit aan de school.
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van
niet meer gebruikte kleding af te komen.
Korfbal
De organisatie van het korfbaltoernooi kan , ondanks het weer, terug kijken op een geslaagd
schoolkorfbaltoernooi. Het was een mooie, sportieve dag. De kinderen hebben genoten en er zijn zelf een
paar leuke prijzen behaald.
Groep 3/4 heeft een 2e prijs behaald en groep 5/6 een 1e en 2e prijs! Dit jaar was er ook een schotcompetitie.
Hierbij hadden we een 2e prijs in groep 3.
Goed gedaan allemaal!
Typecursus
Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de
computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke
vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een
typecursus van de Typetuin te volgen.
Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen.
Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8.
Start cursus: donderdag 3 november 2022 14:45uur.
Locatie: H.W. Heuvelschool, Kronenburgerstraat 3 A 7271 GD BORCULO
Prijs: €185,Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden (kies voor de rechter variant, klassikaal)
Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022
www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579.
Let op: De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter nog een paar
plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol!
De school stelt de ruimte beschikbaar voor de typecursus van de typetuin.
Aangezien ieder kind op een andere manier leert, zijn er uiteraard ook andere mogelijkheden.
In de bijlage een flyer van de LOI.

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.
Start Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober zullen wij in alle groepen de Kinderboekenweek openen. Het thema dit jaar
is “Gi-Ga-Groen. Er staan diverse activiteiten op het programma die aansluiten bij dit thema en waarbij het
lezen, voorlezen en het schrijven van teksten centraal zal staan.
Op vrijdag 14 oktober organiseren we een boekenmarkt waarbij alle kinderen, onder schooltijd, hun eigen
boeken mogen verkopen/ruilen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze boekenmarkt.
Op donderdag 20 oktober, sluiten we de Kinderboekenweek af. Wij bieden u als ouders de mogelijkheid om
met uw kind tussen 14.30 uur en 15.30 uur in alle klassen te komen kijken naar de gemaakte werkstukken.
Graag tot dan....
Voorstelling culturele commissie
Alle kinderen van de H.W. Heuvelschool krijgen een voorstelling aangeboden vanuit de culturele commissie
van Borculo en haar kerkdorpen. De groepen 1 en 2 gaan naar het muziekgebouw van De Volharding en de
groepen 3 t/m 8 gaan met bussen naar theater De Storm in Winterswijk. Het is fantastisch dat de kinderen
een mooie voorstelling mogen gaan bekijken in een echt theater. Wat een belevenis!
Hieronder een korte beschrijving van de voorstellingen waar de verschillende groepen naar toe gaan:
Egalus groep 1-2
Egalus gaat over een rommel-prikkende egel, die ons laat beseffen hoe wondermooi en waardevol onze
natuur is.
Superjuffie! Groep 3-4
Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt
ze superkrachten en schiet ze als een tornado door de lucht. Zo redt ze alle dieren net op tijd! Al snel
ontdekken haar leerlingen en Hakim, de conciërge, haar bijzondere gave. Gelukkig beloven ze niets tegen de
strenge directeur te zeggen. Ondertussen gebeuren er hele vreemde dingen in de stadsdierentuin... Komt
Superjuffies hulp op tijd?
Professor S. Groep 5-6
Professor S. reist met zijn laboratorium door heel het land. Hij meet zijn ademhaling en hartslag en brengt
een muzikale machine zijn hersenen in beweging. Maar dan ontstaat er kortsluiting en komt hij in een
rollercoaster van emoties en fysieke veranderingen terecht! Wordt hij zijn brein weer de baas?
Ik ben Vincent en ik ben niet bang Groep 7-8
Vincent weet alles over overleven in de natuur, maar in zijn klas vindt hij overleven een stuk moeilijker. Hij
wordt gepest. Het is nog 7 dagen tot het schoolkamp. In zijn survivalblik heeft hij alles verzameld wat je
nodig hebt om welke ramp dan ook te overleven. Toch is hij bang.
Dan komt er een nieuw meisje in de klas: Jasmijn. Iedereen noemt haar de Jas. Zij is supercool en wil
vrienden worden met Vincent. Nu wordt alles anders, althans dat hoopt Vincent. Maar het tegendeel is het
geval. Iedereen houdt van de Jas, en hoe meer aandacht ze aan Vincent geeft, hoe meer hij daar voor gestraft
wordt.
Op kamp loopt alles uit de hand. Vincent vlucht de natuur in. Nu komt het echt aan op overleven.

Toekomst Heuvelschool en Kiezel en Kei
Voor de vakantie heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat het document voor het locatieonderzoek aan het
College van B. & W. van de Gemeente Berkelland is voorgelegd. Het College heeft besloten krediet
beschikbaar te stellen voor het locatieonderzoek Kiezel & Kei en Heuvelschool. Het locatieonderzoek zal
z.s.m. worden gestart. Zodra de locatiekeuze er is, wordt deze eerst aan het College en de raad voorgelegd en
daarmee wordt krediet gevraagd voor de verdere voorbereiding van de fusieschool. Zodra er meer bekend is,
stellen we u daarvan op de hoogte.
Giethoorn – door Cato en Silke uit groep 7
Hoe zijn we er gekomen?
We zijn opgehaald door ouders van groep 7/8.
De autorit duurde 1:30 uur naar de boot bij Giethoorn.
Eerst ging groep 8 en daarna groep 7.
De eerste dag dat we er waren.
We gingen eerste spullen uitpakken, die kwamen ook met de boot.
We hadden aparte kamers de meisjes bij elkaar en de jongens bij elkaar.
De juffen en meester sliepen ook bij de kinderen en de begeleiders apart in kamer.
Daarna gingen we de sups, kano´s en waterfietsen ophalen van het paviljoen.
Toen mochten we vrij spelen tot het eten.
Na het eten toen het donker werd begon de bonte avond.
Voor het slapen gaan hadden we een disco.
Na de disco gingen we ´slapen´.
De tweede dag.
In de ochtend gingen we ontbijten.
Na het eten gingen we een stukje rijden naar het maisdoolhof dicht bij Baarlo.
Je had daar een maisdoolhof, blotevoeten pad, mini dierentuin, klimwand en je kon boogschieten.
We gingen daar ook nog in het restaurant patatjes en snacks eten.
Toen gingen we na een stukje rijden met de boot terug naar het eiland.
Daarna gingen we nog een mysterie gasten spel spelen.
En voor het slapen gaan nog een film gekeken.
De derde dag.
Om half zeven in de ochtend werden we wakker gemaakt met een box waar geluid uit kwam.
Daarna gingen we snel eten want de boot kwam al om half tien.
Eerst ging weer groep 8 en daarna ging groep 7.
Toen waren we aangekomen in Giethoorn.
We mochten daar voor ons zelf gaan shoppen, bij een winkel zoals
De oude aarde, bad eendjes winkel en andere winkels.
Na het shoppen gingen we terug naar de auto.
Toen gingen we naar het zwembad in Haaksbergen.
4 uur waren we uit het zwembad en gingen we terug naar de auto.
Ongeveer half 5 waren we terug op het schoolplein in Borculo.
En toen moesten we de spullen uit de paardenwagen halen en mocht je naar huis.
Dus onze mening over het kamp.
We vonden het leuk en we vonden het goede activiteiten.
En we gaan volgend jaar weer.

Beweegwijs
De afgelopen jaren hebben de groepen 3 tm 8 op maandag mogen genieten van de Beweegwijslessen van
meester Wietse. Dit jaar wordt het op een andere manier georganiseerd. Ongeveer 1x in de maand komt
meester Michel om de juniorcoaches van de groepen 7 en 8 nieuwe spellen uit te leggen. De spellen worden
die dag ook 1x met alle groepen (3 tm 8) gespeeld. In de weken daarna gaan de juniorcoaches dit begeleiden
op het plein. Elke maand worden er nieuwe juniorcoaches gekozen.
De Beweegwijslessen op maandag na schooltijd komen helaas te vervallen ivm personeelstekort.
Zelftesten Corona
Hopelijk gaat de grote coronagolf dit schooljaar aan ons voorbij maar helaas hebben we nog wel steeds met
corona te maken. Voor onze leerlingen is er, indien nodig en wenselijk, een coronazelftest beschikbaar.
Mocht u er één willen hebben voor uw zoon/dochter, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht. Wij kunnen
dan, zolang de voorraad strekt, een test meegeven naar huis.
Luizencontrole
Elke eerste woensdag na een vakantie komt het kriebelteam op school om bij alle kinderen de haren op
luizen te controleren. Mede namens het kriebelteam willen wij iedereen vragen om ook tussentijds de
kinderen goed te blijven controleren. Bijzonderheden graag doorgeven aan de leerkracht.
Bijlages
In de bijlage:
-voorstelling Peter en de wolf
-Typecursus LOI
-Spaaractie Bruna
-Voorstellingen Kinderboekenweek
Activiteiten
3 oktober
4 oktober
5 oktober
11 oktober
12 oktober
14 oktober
14 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
22 /m 30 oktober

Schoolfotograaf
Voorstelling groep 1 en 2 in de Volharding
Start Kinderboekenweek
Voorstelling groep 5 en 6 in de Storm
Studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij!
Voorstelling groep 7 en 8 in de Storm
Boeken(ruil)markt
OR vergadering
GMR vergadering
Open podium
Voorstelling groep 3 en 4 in de Storm
Afsluiting Kinderboekenweek, kijkmoment voor ouders 14.30-15.30 uur
Herfstvakantie

1 november
2 november
9 tm 15 november
11, 18, 25 november
17 november
21 november

MR vergadering
Luizencontrole
10 minuten gesprekken
Creatief circuit groep 5 tm 8
Bag to bag actie –kledingactie. Bewaart u oude kleding voor ons?
Studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij

