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Belangrijke data

(16 juni- 29 juni)

Zondag 17 juni
Donderdag 21 juni
Vrijdag 22 juni
Maandag 25 juni

Vaderdag
MR-vergadering
Rapport mee aan gr 1-8
Doorschuifmiddag
Deze week; facultatieve oudergesprekken
Musical groep 8
Eindejaarsfeest en Nieuwsbrief 19
Ouderbedank-uurtje

Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni
Vrijdag 6 juli

Jarigen

(16 juni – 29 juni)

16 juni
19 juni

Imke
Lise

23 juni
24 juni

20 juni

Teun

24 juni

Maud
Hugo

28 juni
29 juni

Alexandra
Gijs

Angel
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Welkom op school
De afgelopen weken zijn er geen nieuwe leerlingen gestart op onze school.

(2 jun-15 jun)

Algemeen
Nieuwe IB-er Heuvelrijk
Vanaf het nieuwe schooljaar zullen Marian en Maaike allebei hun IB-taak neerleggen.
We hebben ervoor gekozen om ons meer te richten op de groep. We hebben inmiddels een goede vervanger
gevonden die de IB-taken op Heuvelrijk en de Sint Jozef op zich gaat nemen. Deze IB-er stelt zich binnenkort aan
u voor.
We bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen!
Maaike Slaats en Marian Hanenberg

Juf Marian gaat ons verlaten.
Beste ouders en kinderen,
Middels deze weg wil ik jullie laten weten dat ik vanaf volgend schooljaar niet meer op Heuvelrijk werkzaam zal
zijn.
Evenals Maaike heb ik mijn IB-taken neergelegd en ga ik weer volledig als leerkracht aan de slag.
Ik ga werken in groep 1-2-3 op Eenbes Basisschool Sint Jozef in Nederwetten.
Omdat beide scholen veel met elkaar samenwerken blijf ik wel nog een beetje betrokken bij
de school, de kinderen en het team, maar ik zal hier veel minder zichtbaar zijn.
Ik heb 17 jaar met heel veel plezier op Sint Clemens/Heuvelrijk gewerkt en zal het zeker
gaan missen, maar ga ook graag een nieuwe uitdaging aan.
Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en graag tot ziens!
Groetjes, Marian Hanenberg

Ouderbedank-uurtje
Wij willen alle ouders uitnodigen voor het ouderbedank-uurtje. We willen iedereen die op wat voor manier dan
ook op school geholpen hebben , bedanken. Om 11 uur staat de koffie en wat lekkers klaar voor jullie. Dit ouderbedank-uurtje zal op de allerlaatste schooldag zijn. Vrijdag 6 juli om 11.00u. Voel je welkom!

Vanuit de groepen
Excursie groep 5/6:
Met groep 5/6 zijn we op excursie geweest maar het Nuenens Broek.
Nadat we in de klas lesjes hadden gehad over het leven in de sloot, gingen we met
Mieke en Fridy van het IVN waterdiertjes scheppen. Natuurlijk gingen er ook een
paar vaders en moeders mee om
te helpen.
Wat was het leuk om een uur in
het water diertjes te scheppen.
Wat zaten er ook veel
verschillende diertjes...zelfs een
salamander. In de glazen bak
konden we ze allemaal goed
bekijken. Het was prachtig weer ,
dus een geslaagde dag !

De peuterspeelzaal
We naderen het einde van het schooljaar, de laatste loodjes voor de peuters. Toch
wordt er nog hard gewerkt aan de Vaderdag cadeautjes en cadeautjes voor de papa’s
en mama’s die in de zomervakantie jarig zijn. Daarnaast hebben de peuters ook nog tijd om in de dierentuin te
spelen en een dier te knutselen.
Op woensdag 20 juni komt Els van de bibliotheek een verhaal voorlezen voor de peuters.

Krokodil knutselpakket

Oh jee…..Nijlpaard

Olifant in wording

Peuterspeelzaal Peuterhof

Kids Society Erica
Nieuws van de BSO!
Op de BSO hebben we afgelopen week een super leuke activiteit gedaan.
We hebben met vilt onze eigen knuffel gemaakt. Er zijn hele mooie knuffels
ontstaan. Van hartjes tot kameleon! Heel bijzonder dus.
De kinderen hebben er hard aan gewerkt, sommige mogen deze week nog verder
met hun creatie!
Natuurlijk hebben we de afgelopen tijd veel
gespeeld met water en zand, wat is er leuker dan
dat!
Hier hebben de kinderen een soort van blote
voetenpad gemaakt!

Ivo vierde bij de BSO zijn 5de verjaardag! Op de bso mag je zelf kiezen wat je
trakteert en dit mag je dan mee klaarmaken. Natuurlijk wordt er ook hard
gezongen voor de jarige job! Gefeliciteerd IVO!!

Volgende week gaan we TIMMEREN!!
Alleen maar leuks dus bij de BSO
groetjes het bso team!

De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 29 juni

Ingezonden stukjes….
Vakantiepark Gerwen
Op 8, 9 en 10 augustus wordt er een heus vakantiepark gebouwd in Gerwen.
Tijdens deze 3-daagse Kindervakantieweek in Gerwen wanen de kinderen zich op
een vakantiepark waar volop gezelligheid en bedrijvigheid is. In deze 12de editie
van de Kindervakantieweek gaan 120 kinderen en ruim 80 vrijwilligers een waar
vakantiepark bouwen.
De kinderen verzamelen zich op woensdag 8 augustus bij de entree van het
vakantiepark. De receptiemedewerkers en natuurlijk onze echte mascotte heten
de vakantiegangers van harte welkom. Al snel wordt duidelijk in welk vakantiehuisje de vakantieganger deze 3
dagen mag doorbrengen. Het animatieteam zorgt voor het nodige vertier en met ons eigen
Kindervakantieweeklied wordt het startschot gegeven van deze Kindervakantieweek. Spannend!
De hele dag zijn de kinderen op het terrein bezig met het opbouwen van hun eigen vakantiehuis en het spelen
van spelletjes die met dit thema te maken hebben. Om 16.00 uur sluiten we dag 1 gezamenlijk af.
Donderdag 9 augustus begint de dag om 09.30 uur. In dee ochtend zijn we allemaal druk bezig met allerlei
workshops om na een stevige lunch te vertrekken richting het bos. Om 16.00 uur wordt dag 2 voor de jongste
jeugd afgesloten met ons eigen Kindervakantieweeklied.
Om 19.00 uur begint op het terrein een leuke sportactiviteit. We gaan weer beachvolleyballen! Iedereen vanaf
12 jaar kan meedoen (dus ook volwassenen!) in een team van 4 personen. Inschrijven kan op het mailadres van
kindervakantieweekgerwen@gmail.com.
Vrijdagochtend kunnen alle kinderen en vrijwilligers even bijkomen voordat we beginnen aan de laatste
vakantie dag in het Vakantiepark Gerwen.
We beginnen dan om 12.00 uur met een gezamelijk spel. Daarna is er nog tijd om een laatste hand te leggen aan
je eigen vakantiehuis. Om 19.00 uur kan iedereen een kijkje komen nemen op ons vakantiepark in Gerwen en
worden de bezoekers getrakteerd op een feel good market! We einidgen de dag met de inmiddels bekende
feestavond voor jong en oud.
Kom tijdens deze dagen gerust een kijkje nemen in ons vakantiepark. Kijk je ogen uit hoe de vakantiegangers
hun eigen vakantiewoning in elkaar timmeren!
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op onze site www.jeugdactiviteitengerwen.nl of
kindervakantieweekgerwen@gmail.com

De Musical Mulan voor het eerst in een Nederlands theater
Het Eindhovense Centrum voor Musical bestaat dit jaar 5 jaar. Dit vieren zij met een unieke theateruitvoering
door de meest getalenteerde kinderen uit de regio. Ze zijn erin geslaagd om de hartverwarmende Disney
musical Mulan voor het eerst in een Nederlands theater te mogen vertonen.
Centrum voor Musical in Eindhoven heeft al veel talenten voortgebracht. Diverse kinderen uit hun stal zijn
intussen doorgestroomd naar professionele producties zoals ‘The Lion King’, ‘The Sound of Music’, ‘Ciske de Rat’
en ‘Tina de musical’.
Mulan vertelt het indrukwekkende verhaal over een Chinees meisje dat, tegen alle tradities in, durft te kiezen
voor de weg van haar hart. De Hunnen zijn China binnengevallen. Uit liefde voor haar vader vermomt Mulan
zich als jongen en ze sluit zich aan bij het Chinese leger. Wanneer de grote strijd met de Hunnen nadert, moet
Mulan kiezen tussen het onthullen van haar ware identiteit als meisje of haar vaderland redden met haar
slimme plan. Een prachtig en tijdloos verhaal over cultuur, eer, vechtlust, het doorbreken van tradities en liefde.
In de zomer van 2017 hebben tientallen kinderen audities moeten doorlopen. Zo ook een oud leerling van
Heuvelrijk, namelijk Lieke Bastiaansen. Ze heeft de rol van voorouder weten te bemachtigen. De geselecteerde
kinderen hebben een jaar lang hard gewerkt aan deze bijzondere productie. Dit deden zij
onder de bezielende leiding van theater-, dans- en zangdocenten Babette Holtmann, Brigit
Degener, Mattheus van Heijnsbergen en Evi van Blokland.
Binnenkort is het zo ver. Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli zal Mulan te zien zijn in het
Parktheater in Eindhoven.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar via www.centrumvoormusical.nl/kaarten.

