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                 Schoolnieuws september 2020 
 

Schooljaar 2020-2021 

 

De vakantie zit er alweer bijna op. Een bijzondere vakantie waarin we allemaal rekening hebben moeten 

houden met alle COVID19 maatregelen. Helaas is het nog niet voorbij en zullen we het nieuwe schooljaar 

ook weer moeten beginnen met een aantal aanpassingen. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover.  

 

 Het is fijn om alle kinderen maandag 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 en gezond schooljaar van mogen maken. 

 

Binnen het team mogen we 3 nieuwe mensen verwelkomen.  

Juf Nicky Tempel komt tot de kerstvakantie de hele week in groep 8 en na de kerstvakantie 4 dagen. Juf 

Nathalie Raven zal op maandag en dinsdag in groep 1/2 a zijn. Meester Sil Bronk is op dinsdag, woensdag 

en donderdag aanwezig als onderwijsassistent. Hij zal in meerdere groepen ingezet 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! 

 

Geboorte  

 

Op 27 juli 2020 zijn juf Marloes en Joost de trotse ouders geworden van Liva.  

Wij wensen Marloes en Joost heel veel geluk met hun mooie dochter! 

 

Even voorstellen…. 

 

Hallo allemaal,  

Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om me aan u voor te stellen. Mijn naam 

is Nicky Tempel en dit schooljaar sta ik tot aan de kerstvakantie fulltime in groep 8. Na de kerstvakantie 

blijf ik nog 4 dagen op school. Ik ben 26 jaar en kom uit Haaksbergen. De afgelopen 4 jaar heb ik op 

verschillende scholen in verschillende groepen les mogen geven.   

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op de Heuvelschool te mogen werken.  

Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook!  

Tot snel!   

 

http://www.heuvelschool.nl/


 
Even voorstellen….. 

Hallo ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn naam is Nathalie Raven. Ik ben 23 jaar oud en woonachtig in Eibergen. Ik ben afgelopen schooljaar 

afgestudeerd aan de Pabo in Doetinchem. 

Ik heb verschillende stages gelopen bij verschillende basisschoolleeftijden en ik hoop mijn ervaringen toe te 

kunnen passen op de Heuvelschool. Op maandag en dinsdag ben ik aanwezig in groep 1/2a, naast juf 

Rinske. 

In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om leuke dingen te doen met mijn 

vriendinnen, om creatief bezig te zijn, muziek te luisteren en om te lezen. 

Ik kijk er naar uit om te beginnen en om de kinderen te ontmoeten! 

Als u vragen heeft dan hoor ik dat graag! 

Met vriendelijke groet, Nathalie Raven 

 

 
Even voorstellen….. 

Dag allemaal,  

Dit schooljaar begin ik als onderwijsassistent op de Heuvelschool. Ik ben Sil Bronk en ga dit jaar de 

leerlingen begeleiding geven. Ik heb er heel veel zin in! Ik ben aanwezig op dinsdag t/m donderdag. Op 

maandag volg ik de lerarenopleiding aan de PABO.  

 

Gevraagd 

Bij activiteiten maken wij gebruik van een schoolfiets. We hebben 2 goede fietsen maar als er een stagiaire 

mee gaat of als er meerdere activiteiten zijn, komen we een fiets tekort.  

Mocht er iemand nog een goede fiets ter overname hebben, dan horen we dat graag. 

 

Covid maatregelen 

 
Maandag 31 augustus zal het schooljaar weer starten. Helaas hebben we nog steeds te maken met alle 

maatregelen rondom COVID19 en dat betekent dat we ook op school met een aantal aanpassingen rekening 

moeten houden. Het protocol dat voor de vakantie van kracht was wordt in grote lijnen voortgezet. 

Hieronder zullen we de belangrijkste wijzigingen melden.  

 

• Voor alle groepen gelden de normale schooltijden weer.  

• De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 worden op het plein opgewacht door de leerkracht.  

(1e schooldag zullen ook de leerkrachten van de overige groepen buiten op het plein staan)  

• Advies voor de ouders van groep 1, 2 en 3: de kinderen mogen zoveel mogelijk alleen naar de 

leerkracht lopen, neem afscheid bij de paaltjes. Als een kind echt niet alleen wil en daarom verdrietig 

is, kan een ouder even kort meelopen naar de leerkracht.  

• De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan voor schooltijd direct naar binnen, er wordt dan dus niet meer 

buiten gespeeld. (m.u.v. de eerste schooldag)  



• Kinderen van de hogere groepen komen zoveel mogelijk alleen naar school en gaan zoveel mogelijk 

alleen naar huis.  

• Na schooltijd gaan alle kinderen weer via het grote plein naar buiten. We willen de ouders van groep 

1 en 2 vragen om door te lopen naar de ballenvanger op het plein. Ouders van de overige groepen 

mogen zich ook wat meer over het plein verdelen zodat de anderhalve meter afstand beter gehanteerd 

kan worden. Om de leerlingen in de groepen aangrenzend aan het plein niet te veel te storen, willen 

wij iedereen vragen om niet eerder dan 14.25 uur het plein op te gaan.  

• Ouders/ verzorgers lopen via de heg van de buurman het plein op en gaan via de heg van de 

schooltuin weer van het plein af. Dus steeds rechts aanhouden.  

• Ouders/ verzorgers nemen zelf de verantwoordelijkheid om de anderhalve meter afstand te bewaren.  

• Lokalen en overige ruimtes in de school zullen we iedere dag zoveel mogelijk ventileren.  

• Ouders/ verzorgers komen alleen op afspraak in de school.  

• De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zullen in de ochtendpauze weer samen op het plein spelen.  

• Alle maatregelen m.b.t. zieke kinderen en familieleden zijn nog steeds van kracht. Kinderen met 

klachten (ook verkoudheidsklachten bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 ) blijven thuis. Ook als er een 

familielid koorts heeft, blijft de rest van het gezin thuis.  

• Trakteren mag, traktatie moet verpakt zijn.   

 

Hoofdluiscontrole 

 
De aankomende maanden zal er nog geen hoofdluiscontrole in de school zijn.  

We willen u vragen om de kinderen te blijven controleren op hoofdluis en bijzonderheden door te geven aan 

de leerkracht.  

 

Ouderavond (informatieavond)  

 

De informatieavond voor alle groepen zal dit jaar i.v.m. COVID19 niet door gaan.  

De belangrijkste informatie voor dit schooljaar zal in de week van 14 tot 18 september via de mail met alle 

ouders gedeeld worden.  

 

Septemberfeest  

Op donderdag 3 september is het toch nog feest voor de kinderen van de basisscholen in Borculo. Dit jaar 

gaan de kinderen niet naar de tent maar krijgen alle kinderen een voorstelling op school.  

Wie komt er? 

Rogier!!! 

Rogier de avonturier en kinder-DJ gaat voor de kinderen optreden met een verrassingsvoorstelling. Het is 

een mix van verhalen vertellen, spelletjes, challenges en muziek. Het is in ieder geval zeker dat het gezellig 

gaat worden. 

Vrijdag 4 september gaan alle kinderen gewoon naar school!  

 

Kamp Giethoorn groep 7 en 8   

 

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan dit schooljaar niet in september maar in juni op kamp naar Giethoorn.  

(mits het verantwoord is i.v.m.  COVID19)  

De geplande data zijn 9 t/m 11 juni 2021. 

 

 



Jaarrooster en schoolgids 

 

Het rooster met alle (geplande) 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 moeten verplaatsen of niet door kunnen 

laten gaan. Dit zal in de nieuwsbrief of in een aparte mail aangegeven worden. Het jaarrooster zal op de 

website niet meer worden aangepast.  

 

 

Gymrooster  

 

Hierbij het gymrooster voor het aankomend schooljaar. I.v.m. COVID19 zijn er ventilatiemomenten tussen 

alle lessen gepland. De leerlingen kunnen niet douchen. De groepen 1 tm 4 gymmen op donderdag op 

school.  
 

Dinsdag 

Heuvelschool Zaal Noord Groep 

8.30-9.05 jim 6 

9.20-10.00 jim 7 

10.15-10.55 jim 4 

11.10-11.45 jim 5 

12.45-13.20 jim 8 

13.35-14.15 jim 3 

 

Donderdag 

Heuvelschool Zaal Noord Groep 

8.30-9.05 Jim 7 

9.20-10.00 Jim 8 

10.15-10.55 Jim 6 

11.10-11.45 Jim 5 

12.45-13.15 Jim 1 

13.15-13.45 Jim 2 

13.45-14.30 Jim 3,4 om de week 

 

 

Overige activiteiten  

 

31 augustus 1e schooldag, de leerkrachten zullen alle kinderen buiten op het plein opwachten. Het  

koffiemoment voor ouders zal deze ochtend niet door gaan.  

3 september   Septemberfeest voorstelling op school.   

14 september   MR vergadering 

23 september   Studiemiddag team begrijpend lezen (gewone lestijden voor de leerlingen)  

30 september   Start Kinderboekenweek.  

 

1 oktober  Start typelessen op school, 14.45-15.45 uur (bij voldoende belangstelling, zie 

nieuwsbrieven voor de vakantie)   

13 oktober   MR vergadering.  

14 oktober   Studiedag, alle kinderen zijn vrij. 

19-23 oktober   Herfstvakantie. 



 


