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Schoolnieuws september 2019
Schooljaar 2019-2020
De vakantie zit er alweer bijna op. Hoewel we allemaal erg genoten hebben, is het ook weer fijn om alle
kinderen weer terug te zien op school. Voor de kinderen betekent het meestal een nieuw lokaal, een andere
juf of meester. Genoeg om vol spanning naar uit te kijken. We hopen dat we er samen met leerlingen en
ouders een mooi schooljaar van mogen maken.
Juf Esther Zitter zal ons team dit jaar komen versterken. Zij komt samen met meester Jordi in groep 4.
Meester Wietse Luttinkhedde zal dit jaar de werkzaamheden van meester Michel overnemen (Beweeg Wijs)
Juf Dorien Jansen Venneboer zal dit jaar de muzieklessen verzorgen voor de groepen 1 t/m. 5.
In groep 7 zal Lynn Hartman starten als stagiaire. Zij zal op maandag en dinsdag op school aanwezig zijn en
zal starten op maandag 16 september.
Voor de vakantie heeft Karin Tankink afscheid genomen als onderwijsdirecteur. Hans Wossink (directeur
van de Diekmaat) zal dit schooljaar het aanspreekpunt van onderwijsteam 1 ( Heuvelschool, Kiezel en Kei,
school Noord) worden.
We wensen iedereen een hele fijne tijd bij ons op school. In de onderstaande stukjes zullen ze zich kort
voorstellen. We gaan voor een goed, prettig en leerzaam jaar, waarbij we rekenen op een goede
samenwerking met iedereen!
Even voorstellen…..
Hallo allemaal!
Met veel plezier en enthousiasme mag ik mij voorstellen als de nieuwe juf
van groep 4 op De Heuvelschool.
Een leuke, nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.
Mijn naam is Esther Zitter, ben 34 jaar en woon samen met mijn vriend en
2 kinderen in Borculo.
De afgelopen 12 jaren heb ik in Neede lesgegeven, in voornamelijk groep 8.
Ik vind het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school toe gaan en
hoop er een gezellig en leerzaam jaar van te maken samen met de kinderen.
Uiteraard bent u van harte welkom om even persoonlijk kennis te komen maken. Ik ben aanwezig op
maandag, dinsdag en woensdag in groep 4. Tot snel!
Even voorstellen…..
Ik ben Wietse Luttikhedde, 24 jaar oud en woonachtig tussen Neede en Diepenheim. Ik draag dit jaar het
stokje over van Michel en zal de instructies en de pauzes begeleiden.

Dit is mijn tweede jaar dat ik werkzaam ben binnen Beweeg Wijs. De rest van de week ben ik elders
werkzaam als vakleerkracht bewegingsonderwijs en geef ik naschoolse (sport) activiteiten.
In mijn vrije tijd ben ik een fanatiek sporter. Ik train voor survivalruns en op z’n tijd een triatlon. In het
weekend reis ik dan ook regelmatig het land door om deel te nemen aan wedstrijden

Even voorstellen…..
Ik ben Dorien Jansen Venneboer, 23 jaar en ik kom uit Zelhem. Na jarenlang muziekles te hebben gevolgd
op bugel ben ik uiteindelijk op het conservatorium in Zwolle terecht gekomen. Momenteel zit ik in de
afrondende fase van mijn studie ‘Opleiding Docent Muziek’ en ben ik werkzaam als ZZP’er op diverse
plaatsen. Vanaf september t/m. mei zal ik eens in de twee weken te zien zijn bij jullie op de Heuvelschool,
voor de muzieklessen in groep 1 tot en met groep 5. Ik heb er enorm veel zin in!

Even voorstellen…..
In dit stukje tekst wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Lynn Hartman, ik
ben 20 jaar oud en ik woon in Vorden. Dit schooljaar begin ik met het 3e leerjaar van de
PABO aan het Saxion in Deventer.
Aankomend schooljaar voer ik mijn stage uit op de H.W. Heuvelschool. Het eerste half jaar
in groep 7, de klas van Linda ter Huurne. Ik ga met veel enthousiasme deze stage in en
hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Lynn Hartman
Binnenkomst om 8.20 uur voor de groepen 3 tm 8
Vorig schooljaar is er een ouderenquête uitgegaan. Het was fijn om te merken dat de ouders over het
algemeen tevreden zijn, de resultaten hebben wij eerder gedeeld.
Bij de individuele opmerkingen van alle ouders kwam één punt meerdere keren naar voren: de drukte in de
grote hal bij de start van de dag. Wij merken dit zelf ook. Soms is het op sommige plekken in de hal voor de
kinderen erg lastig om er door heen te komen.
Wij willen u dan ook vragen om de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zoveel mogelijk alleen naar binnen te
laten gaan. Uiteraard begrijpen we dat het in groep 3 (en ook bij enkele andere kinderen in de andere
groepen) nog heel fijn kan zijn als papa, mama of de oppas nog even mag lopen.

Mocht u toch mee naar binnen willen/moeten (om bijvoorbeeld iets belangrijks door te geven), zou u dan zo
snel mogelijk weer naar buiten willen gaan? Wij denken dat dit voor de kinderen een hoop rust kan geven.
Natuurlijk willen we het open karakter van onze school behouden en willen we benadrukken dat iedereen
altijd welkom is !
Beweegwijs
Hallo allemaal!
Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur en dit betekent onder andere dat Beweeg Wijs ook weer van
start gaat op school. Op maandag zal meester Wietse het stokje overnemen van meester Michel. Hij zal de
speelinstructies en de speelplein begeleiding voor zijn rekening nemen. Dit houdt in dat er elke week een
nieuw programma in school hangt waarop precies te zien is welke spelletjes en activiteiten er in de
verschillende kleuren worden gedaan. Daarnaast zal meester Wycher op maandag de naschoolse activiteiten
weer begeleiden. Elke maand verschijnt er een nieuwe poster met de activiteiten die de komende weken
zullen worden aangeboden. (zie bijlage) In de klas vind je elke week een nieuw opgaveformulier met de
naam van de activiteit. Als je zin hebt om mee te doen, hoef je alleen je naam in te vullen op het formulier
en één euro mee te nemen. Vraag zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes om mee te doen, want met
meer kinderen wordt de maandagmiddag nóg leuker!
Groetjes, Beweeg Wijs!
Westerbork
Ieder jaar mag groep 8 een dag naar Westerbork. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door fonds 2013.
Namens de "Borculose" basisscholen wil de organisatie van het Westerborkproject fonds 2013 bedanken
voor de bijdrage t.b.v. het Westerborkproject 2019.
Open dag Popschool D en D
In juni hebben wij met veel plezier muzieklessen gehad van muziekdocenten van de popschool D en D.
Zaterdag 7 september van 11:00 tot 14:00 uur houden zij de jaarlijkse open dag.
Hier krijgen de kinderen en ouders de kans om te kijken en luisteren wat ze allemaal doen en mogen ze een
rondje maken door de school om alle instrumenten uit te proberen. Ook kunnen ze kennismaken met alle
docenten en ze vragen stellen. Vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
Wie zin heeft om langs te komen, is bij deze van harte uitgenodigd.
Ouderavond (informatieavond)
Op donderdag 26 september is voor alle groepen de informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie
over het komende schooljaar. We starten om 19.30 uur. Er wordt in alle groepen een (korte) informatieronde
gehouden. U krijgt hier t.z.t nog een uitnodiging voor.
Informatie ontwikkeling kind(eren) naar ouders
Dit schooljaar gaan wij een pilot draaien rondom de 10 minuten gesprekken. Dit houdt in dat u twee keer per
jaar op school komt voor een gesprek, zoals u al gewend was. Deze gesprekken vinden plaats op de
middagen gedurende een week. Van 18 t/m 22 november en van 11 t/m 17 maart zijn de gespreksmomenten
voor groep 1 t/m 6. We gaan ervan uit dat er gedurende een week altijd wel een middag is waarop u
aanwezig kunt zijn voor het 10 minuten gesprek.
Groep 7 en 8 hebben een eigen gesprekkencyclus, in verband met de (voorlopig) adviesgesprekken. Groep 7
doet in november wel mee met de reguliere gesprekken.

Wanneer de intekenlijsten voor de gesprekken opgehangen worden hoort u dat van ons. We zullen dan
nogmaals de werkwijze goed uitleggen.
Aan het eind van het schooljaar vinden facultatieve gesprekken plaats. Dit houdt in dat er een gesprek plaats
vindt op uitnodiging van de leerkracht.
Zwemmen
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan op vrijdagochtend om de week zwemmen in zwembad ‘t Timpke.
Op vrijdag 13 september zal groep 4 beginnen. Voor de zwemlessen wordt een ouderbijdrage gevraagd.
U ontvangt hierover informatie van de leerkrachten.
Septemberfeest
Vrijdag 6 september gaan de kinderen naar de feesttent op de Veemarkt! Er is dan een voorstelling met
Rogier de Avonturier.
Rogier de Avonturier is gek op avonturen beleven. Misschien denk je wel dat een avonturier in de jungle
hoort maar een avontuur beleef je overal! Deze avonturen vertelt hij graag tijdens de kindermorgen!
Alle kinderen van de Heuvelschool (groep 1 t/m 8) verzamelen om 10.40 uur bij de feesttent. Er is een bord
met de naam van de school, waar de kinderen zich kunnen verzamelen. De voorstelling begint om 11.00 uur.
Om ca. 12.00 uur kunt u uw kind bij de tent komen ophalen.
Daarna zijn alle kinderen vrij.
Er zijn dit jaar (net als het voorgaande jaar) geen kermismunten meer. Dit jaar is er een actie op woensdag:
alle kermisattracties kosten € 1,00 de gehele dag.
Er worden dus geen kermismunten meer uitgedeeld. Tevens zijn oude kermismunten niet geldig.
Kamp Giethoorn groep 7 en 8
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 18, 19 en 20 september op kamp naar Giethoorn. De voorbereidingen
zijn in volle gang. Meer informatie krijgt u via de leerkrachten.
Half september zal de penningmeester van de OR de bedragen voor het kamp innen. Mocht u in 2x betalen
dan zal de 2e keer half oktober zijn.
Jaarrooster en schoolgids
Het rooster met alle activiteiten van dit schooljaar en de schoolgids zullen z.s.m. op de website geplaatst
worden .
Door verschillende factoren kan het voorkomen dat we een activiteit o.i.d. moeten verplaatsen. Dit zal in de
nieuwsbrief of in een aparte mail aangegeven worden. Het jaarrooster zal op de website niet meer worden
aangepast.
Bridgelessen
Ook dit jaar willen wij weer bridgelessen aan gaan bieden. Er zal, bij voldoende belangstelling, een
beginnersgroep zijn en een groep voor gevorderden. De leerkracht zal (in overleg met het kind) bekijken
welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.

Gymrooster
Dinsdag
8.30-9.15 Groep 6
9.15-10.00 Groep 7
10.15-11.00 Groep 4
11.00-11.45 Groep 8
11.45-12.30 Groep 5
13.30-14.15 Groep 3
Donderdag
8.30-9.15 Groep 7
9.15-10.00 Groep 8
10.15-11.00 Groep 6
11.00-11.45 Groep 5
12.45-13.15 Groep 1
13.15-13.45 Groep 2
13.45-14.30 Om de week groep 3/groep 4
Alle lessen worden verzorgd door juf Anouk.
Naschools aanbod Muziek en Kunstwijs
In september start in wijkgebouw de Koppel in Borculo een serie van 5 lessen in het naschools aanbod van
Muziek en Kunst Wijs. (Woensdag 11, 18 en 25 sept en 2 en 9 oktober van15.00 tot 16.30 uur)
Natasja Hoekstra biedt kinderen in 5 lessen verschillende proefjes en experimenten aan waarmee de
kinderen kennis maken met wetenschap en techniek.
Leren door doen en vooral met veel plezier en mogen uitproberen……
Kinderen kunnen zich opgeven voor de serie van 5 lessen door een mailtje te sturen
naar joske.elsinghorst@muziekenkunstwijs.nl
De bijdrage voor de 5 lessen is 12,50 per kind. Graag contant voldoen en aan de docent afgeven in de eerste
les.
Er is plek voor 10 kinderen, bij veel deelname plannen we wellicht een extra groep.

Overige activiteiten
1e schooldag, er is koffie en thee aanwezig voor alle ouders. Komt u ook even?
Hoofdluiscontrole
Septemberfeest: zie hiervoor de informatie in deze nieuwsbrief.
Sportintro korfbal groep 3 tm 6 (onder schooltijd) bij korfbalvelden – Fiets en
veldschoenen mee.
11 september
GMR vergadering
18/19/20 september Kamp Giethoorn groep 7 en 8
21 september
Korfbaltoernooi
25 september
Start kinderpostzegels. Wij doen dit jaar weer mee met groep 8, info volgt.
26 september
Informatie avond voor alle groepen, aanvang 19.30 uur
30 september
Start project duurzame school. Info volgt
30 september
OR vergadering
2 september
4 september
6 september
10 september

4 oktober
9 oktober
11 oktober
16 oktober

Start typelessen op school (bij voldoende belangstelling, zie bijlage)
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Bezoek kinderboekenschrijver groep 6, 7 en 8
Podium pret

16 oktober
18 oktober
21 t/m 25 oktober
22 oktober
30 oktober

GMR vergadering
Afsluiting project duurzame school
Herfstvakantie
Waterpolotoernooi groep 3 tot en met 6
Hoofdluiscontrole

