
Kronenburgerstraat 3a       7271 GD Borculo        tel. 0545 – 272084
email    :  info@heuvelschool.nl       website: www.heuvelschool.nl

Schoolnieuws september 2022

Schooljaar 2022-2023

De scholen zijn weer begonnen! Vanmorgen hebben wij alle kinderen weer mogen ontvangen en hebben wij
samen met een aantal ouders gezellig een kopje koffie/thee gedronken. Wij hebben er weer zin in!
Wij hopen dat we er samen met leerlingen en ouders een fijn schooljaar van mogen maken.

Binnen het team mogen we 1 nieuwe collega verwelkomen. Sam Verdaasdonk is onderwijsassistent en zal
met name in groep 8 aanwezig zijn.

Juf Betty (groep 1/2b) is voor de zomervakantie een tijdje afwezig geweest. Deze weken zal ze weer voor
een aantal uren (therapeutisch) gaan beginnen. Juf Sieuwke is in ieder geval de eerste 3 weken volledig in
groep 1/2b.

Schooltijden

De lessen beginnen om 8.30 uur.
Leerlingen zijn vanaf 8.20 uur welkom op het plein, vanaf dat tijdstip zullen de leerkrachten ook buiten
staan. Om 8.30 uur gaan de lessen beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dan ook in de klas zijn.

Mocht uw kind ziek/afwezig zijn, graag melden bij eigen leerkracht via Parro of een telefoontje naar school.

Parro

Afgelopen jaar zijn wij gestart met het gebruik van Parro.

Wilt u bekijken of de privacy-voorkeuren nog goed staan? Wanneer u Parro opent, staat dat onderaan de
pagina. Tot 1 september is dit aan te passen voor dit schooljaar.

Gesprek met leerkracht(en):
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.
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.

Tip: download foto’s op tijd, wij kunnen niet garanderen dat het alle schooljaren op de app blijft staan.

http://www.heuvelschool.nl


Even voorstellen….

Hallo allemaal, mijn naam is Sam Verdaasdonk ik ben 20 jaar oud en kom uit Eibergen.
Vanaf dit jaar mag ik het team versterken op de Heuvelschool als
onderwijsassistente van groep 8. 
In mijn vrije tijd pas ik op kinderen en in corona tijd heb ik thuisonderwijs mogen
geven. Door de weeks ben ik veel te vinden in de dansschool van Eibergen en in de
winters kun je mij zoeken op de skipistes in Oostenrijk. Hopelijk heeft iedereen
een fijne vakantie gehad.  Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen en hoop jullie
allemaal snel op school te zien. 

Gebruik mobiele telefoon

In het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er leerlingen zijn die weer steeds vaker een mobiele telefoon
mee naar school nemen. Hierbij de regels m.b.t. het meenemen van mobiele telefoons naar school. 
In de groepen 6 tm 8 zullen wij dit aan het begin van het schooljaar met de kinderen bespreken. Wilt u het
thuis ook nog een keer onder de aandacht brengen? 

Gebruik van mobiele telefoons 

1. Mobiele telefoons worden in principe niet meegenomen naar school. 
2. In hoge uitzondering (met een geldige reden) en met medeweten van de ouder(s)/verzorger(s), kan

een mobiele telefoon worden meegenomen.
3. De kinderen brengen de leerkracht op de hoogte van de aanwezigheid van een mobiele telefoon en

leveren het voor schooltijd in bij de leerkracht/ gymdocent.  
4. De verantwoordelijkheid van de mobiele telefoon ligt in geval van diefstal, verlies of schade volledig

bij de ouders.
5. Bij overtreding van de regels, neemt de school contact op met de ouders en kan de school een verbod

opleggen de mobiele telefoon mee te nemen. 

Hoofdluiscontrole

Elke woensdag na een vakantie (dus ook aankomende woensdag 24 augustus) zal er in alle groepen een
luizencontrole zijn. Mochten er bijzonderheden zijn, dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouder(s),
verzorger(s).

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen geen gel, vlechten ed in de haren hebben.

Informatieavond/ moment

Op donderdagavond 15 september zal er in de groepen 1 tm 4 een informatiemoment zijn. De leerkrachten
zullen dan vertellen over de groep en wat er zoal gaat gebeuren in dit schooljaar.
Groep 1-2 – 19.00 uur
Groep 3-4 - 20.00 uur

In de groepen 5 t/m 8 zullen de kinderen u zelf gaan vertellen hoe het dit schooljaar allemaal gaat en wat zij
gaan doen. Hiervoor zijn 2 momenten gepland. U kunt hiervoor op dinsdag 20 september of op vrijdag 23
september tussen 14.30 en 16.00 de klas binnenlopen samen met uw kind(eren). De leerkracht is op die
momenten ook aanwezig.

Deze avonden/ middagen zijn niet bedoeld om privacygevoelige zaken over uw kind te bespreken. Maakt u
daarvoor een andere afspraak.



Septemberfeest

Dit jaar gaat het Septemberfeest weer door! Alle kinderen van de Heuvelschool mogen vrijdagochtend 2
september genieten van een voorstelling in de feesttent. Ze hoeven dus niet naar school maar verzamelen bij
de tent!
 

De kinderen krijgen een voorstelling te zien van “Nature -It’s magic!  
 
De voorstelling begint om 09.00 uur en eindigt om ca. 9.45 uur. Om op tijd te kunnen beginnen, is het van
belang dat de kinderen om 08.45 uur aanwezig zijn. Evenals voorgaande jaren zullen de leerlingen zich per
school bij de feesttent verzamelen. Voor alle scholen zijn de opstelplaatsen bij de feesttent. De
verzamelplaats van iedere school is door het gebruik van naamborden duidelijk herkenbaar. 
De kinderen kunnen na de voorstelling bij de tent opgehaald worden en zijn daarna vrij.  

Kamp Giethoorn groep 7 en 8

De kinderen van groep 7 en 8 gaan op 14, 15 en 16 september op kamp naar Giethoorn. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Meer informatie wordt via de leerkracht verstuurd. 
Half september zal de penningmeester van de OR de bijdrage voor het kamp van € 80,- innen. Mocht u in 2x
betalen dan zal de 2e keer half oktober zijn. 

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

Voor de vakantie is het gymrooster gedeeld. Er is een kleine wijziging. Op dinsdag hebben de groepen 7 en
8 geruild. Dit heeft verder geen consequenties, de kinderen vertrekken gewoon vanuit school naar de
gymzaal.

Dinsdag Zaal Noord Groep 
8.30-9.15 Jim 6 

9.15-10.00 Jim 8
10.15-11.00 Jim 4 
11.00-11.45 Jim 5 

11.45-12.30 Jim 7
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 Speellokaal school 1 

13.15-13.45 Speellokaal school 2 



13.45-14.30 Speellokaal school 3,4 om de week 
  
 
Dit betekent dat de leerlingen van groep 6 op dinsdagochtend en groep 7 op donderdagochtend direct naar
de gymzaal bij school Noord mogen fietsen. De leerkrachten zullen dit in de eerste schoolweek ook met de
kinderen bespreken.  
 
Groep 3 moet op dinsdag om 14.15 uur bij de gymzaal bij school Noord opgehaald worden.  
Vanaf groep 4 gaan we op de fiets naar de gymzaal en het zwembad. Op dinsdag en donderdag (om de
week) moeten de kinderen dus met de fiets naar school.  
 
Groep 3 en 4 moeten om de week op donderdagmiddag om 14.30 uur bij zwembad ’t Timpke opgehaald
worden. Om welke weken het gaat wordt z.s.m. door de leerkracht bekend gemaakt.  
 
Als er kinderen zijn die met de BSO mee moeten, moet dit zelf door ouders doorgegeven worden.  

Overige activiteiten

22 augustus 1e schooldag.
2 september Septemberfeest (zie ook bijlage voor kinderactiviteiten)
6 september Sportintro korfbal voor de groepen 3 en 4. De kinderen van groep 3 moeten bij het

korfbalveld opgehaald worden. Info volgt.
6 september Bureau Halt in groep 8
14,15,16 september Giethoorn groep 7 en 8
15 september Informatieavond groep 1 tm 4 (zie info in deze nieuwsbrief)
17 september Korfbaltoernooi
19 september OR vergadering
20 en 23 september Informatiemiddag groep 5 tm 8 (zie info in deze nieuwsbrief)
28 september MR vergadering


