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                 Schoolnieuws september 2021 
 

Schooljaar 2021-2022 

 

De scholen gaan weer beginnen! Wij hebben er zin in en zijn benieuwd naar alle vakantieverhalen.  

Wij hopen dat we er samen met leerlingen en ouders een fijn schooljaar van mogen maken. 

 

Binnen het team mogen we 3 nieuwe mensen verwelkomen.  

Juf Debbie in groep 5, meester Pascal (onderwijsassistent, met name in groep 7) en juf Ingrid 

(onderwijsassistent). In de onderstaande stukjes zullen zij zich kort voorstellen.  

 

Alle leerkrachten (van alle groepen) zullen in de eerste week voor schooltijd kort op het schoolplein staan 

zodat u kort (informeel) kennis kunt maken. Maak gerust even een praatje.  

 

Wij vinden het leuk om ouders te laten zien hoe de klassen er uit zien. Via Parro zullen wij foto’s en 

verhalen delen.  

 

Op naar een goed, gezond en geweldig schooljaar!! 

 

Schooltijden/ brengen en halen van kinderen 

 

De reguliere schooltijden zullen worden gehanteerd. 

Alle leerlingen starten elke dag om 8.30 uur en zijn om 14.30 (ma,di,do,vrij) of 12.30 (woe) 

uit. De onderbouw tot en met groep 4 is op vrijdag om 12.00 uur uit. 

Leerlingen zijn vanaf 8.20 uur welkom op het plein, vanaf dat tijdstip zullen de leerkrachten ook buiten 

staan.  

 

Pauzes en buitenspelmomenten worden weer gezamenlijk gepland. 

 

Brengen van de leerlingen 

 

Tussen volwassenen moet 1,5 m. afstand bewaard worden. Dit kunnen wij niet organiseren 

bij het binnen brengen van de kinderen in school. Daarom hebben we besloten dat het 

brengen van de kinderen blijft zoals dit voor de vakantie geregeld was. 

 

Onderbouwleerlingen worden tot de paaltjes op het plein gebracht. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 

staan vanaf 8.20 uur zichtbaar op het plein. De groepsleerkracht vangt het kind op en begeleidt het naar het 

klaslokaal. 

 

Advies voor de ouders van groep 1 en 2: 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 groepsleerkracht van groep 3 zal de eerste dagen ook op het plein staan om de 

kinderen op te vangen en mee te nemen naar de klas. Als de kinderen gewend zijn, mogen de kinderen 

zelfstandig naar de klas. Wanneer dit zal zijn zullen wij via Parro communiceren.  

http://www.heuvelschool.nl/


 

De kinderen van de groepen 4 tm 8 mogen zelfstandig naar binnen.  

Alle leerkrachten zullen de eerste week voor schooltijd op het plein staan, zodat u informeel even kennis 

kunt maken. De kinderen mogen de eerste dag eerst even daar naar toe. De leerkracht zal daar dan verder 

aanwijzingen geven. 

 

Halen van de leerlingen 

 

Na schooltijd gaan alle kinderen weer via het plein naar huis. 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.  

 

Bij het brengen en ophalen verzoeken we ouders de 1,5 m. afstand tot elkaar te bewaren bij het 

wachten op het plein. Wij willen vragen om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten komen en 

indien mogelijk 1 ouder/verzorger per leerling.  

 

Parro 

Voor de vakantie hebben wij gewerkt met Parro, de communicatie app voor ouders. Het team was tevreden 

en ook de reacties van ouders waren positief. Vanaf nu zal het dus een vast communicatiemiddel voor onze 

school worden. Ouders krijgen een uitnodiging via de leerkracht., na het accepteren bent u lid van de groep 

waarin uw zoon/dochter dit jaar zit. 

 

Via deze app willen wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden van alles wat er op school gaande 

is. Daarnaast is ook mogelijk om een gesprek te voeren met de leerkracht(en). 

Dit kunt u doen door de onderstaande stappen te doorlopen;  

 

- Open de app  

- Rechts onderin ziet u een “wolkje” staan. Hier klikt u op.   

- Vervolgens ziet u opnieuw een “wolkje” met een plusteken staan.  

- Klik de naam van uw zoon/dochter aan.  

- Klik de leerkracht(en) aan met wie u het gesprek wilt voeren. In het geval van een groep met twee 

leerkrachten, vinden wij het prettig om beide meengenomen te worden in het gesprek dat gevoerd zal 

worden. Ditzelfde geldt voor eventuele mailtjes die verstuurd gaan worden.  

 

Wilt u ook nog even bekijken of de privacy-voorkeuren nog goed staan? Wanneer u Parro opent, staat dat 

onderaan de pagina.  

Mocht het aanmelden niet lukken, stuurt u dan even een mailtje naar kevin@heuvelschool.nl zodat wij 

kunnen bekijken wat we kunnen betekenen.  

 

Even voorstellen…. 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Debbie ten Hoopen. Ik woon samen met mijn twee kinderen en twee hondjes in Neede. Mijn 

hobby's zijn: hardlopen, tennissen, winkelen en een terrasje pakken.  

Ik heb jaren op De Marke in Neede gewerkt en vanaf komend schooljaar kom ik het team van de 

Heuvelschool versterken. Komend schooljaar als juf van groep 5. Ik heb er onwijs veel zin in en kan niet 

wachten om weer aan de slag te gaan.  

Tot volgende week! 
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Even voorstellen….. 

 

Mijn naam is Pascal Stieding, ik ben 34 jaar en woonachtig in Neede. 

Aankomend jaar kom ik als onderwijsassistent/ondersteuner werken op de Heuvelschool. 

Weer een nieuwe uitdaging op een andere school voor mij waar ik enorm veel zin in heb. 

Binnen de stichting heb ik vele scholen al ondersteuning geboden 

Op naar een leerzaam schooljaar 2021/2022.  

 

Even voorstellen….. 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Ingrid Ordelmans. Ik woon met mijn man Ben in Diepenheim. 

M.i.v. dit schooljaar kom ik op obs. de Heuvelschool werken. Na jarenlang als leerkracht gewerkt te hebben, 

ga ik hier op school aan de slag als onderwijsassistent. Voor de zomervakantie ben ik een dag op school 

geweest om al kennis te maken met de aanwezige leerkrachten en leerlingen. Mijn eerste indruk is heel goed 

en ik heb veel zin om te beginnen.   

Beslisboom 

Helaas moeten wij ons nog steeds aan een aantal maatregelen rondom corona houden.  

In de bijlage een nieuwe beslisboom.  

Naschoolse activiteit op maandag. 

 
Op de maandag verzorgt Beweegwijs een naschoolse activiteit bij ons op school. We starten 6 september en 

het is van 14.45 tot 15.45 uur. Kosten zijn 1 euro per kind, het geld kan op de dag zelf aan de 

Beweegwijsdocent gegeven worden. Kinderen kunnen zich inschrijven op de papieren die bij de lokalen zijn 

opgehangen.  

 

Hoofdluiscontrole 

 
De aankomende maand 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.  

 

Informatieavond 

 

Hierover volgt later meer informatie. Wij gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn.  

 

Septemberfeest  

 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen gaat het septemberfeest (m.u.v. de kermis) niet door.  

Vrijdag 3 september gaan alle kinderen gewoon naar school. (normale schooltijden!) 

Om er toch een klein beetje een feestelijke dag van te maken, komt er een springkussen op 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. 

De geplande data zijn 20 t/m 22 juni 2022. 

 

 

 

 

 



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.  

Dinsdag Zaal Noord Groep 

8.30-9.15 Jim 6 

9.15-10.00 Jim 7 

10.15-11.00 Jim 4 

11.00-11.45 Jim 5 

11.45-12.30 Jim 8 

13.30-14.15 Jim 3 

  

Donderdag Zaal Noord Groep 

8.30-9.15 Jim 7 

9.15-10.00 Jim 8 

10.15-11.00 Jim 6 

11.00-11.45 Jim 5 

12.45-13.15 Jim 1 

13.15-13.45 Jim 2 

13.45-14.30 Jim 3,4 om de week 

 

De leerlingen van groep 3 en 4 zwemmen om de week op donderdagmiddag. De leerkrachten zullen een 

mail versturen met daarin de juiste informatie. 

Overige activiteiten  

 

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

koffiemoment voor ouders zal deze ochtend niet door gaan.   

6 september  Start naschoolse activiteit. Inschrijven via de formulieren bij de lokalen. 

6 of 7 september  Sportintro korfbal voor de groepen 3 en 4. (Misschien ook voor groep 5/6 ) Info volgt. 

18 september   Korfbaltoernooi 

20 september   OR vergadering  

 

    

5 oktober  Start typelessen op school, 14.45-15.45 uur (zie nieuwsbrieven voor de vakantie, er is 

nog plek voor nieuwe leerlingen, opgeven via de Typetuin)   

6 oktober   Studiedag - alle kinderen zijn vrij 

18-22 oktober   Herfstvakantie. 

25 oktober   MR en OR vergadering.  

29 oktober   Kledingactie! Bewaart u de oude kleding voor ons? 

 


