28 november - nummer 4

Belangrijke data
29 november
5 december
6 december
9 december
19 december
19 december
23 – 3 januari

(november)

open podium
Sinterklaas op school
10.30 naar school
MR vergadering
Kerstviering
Nieuwsbrief 5
Kerstvakantie

Algemeen
Study buddies
We willen de ouders die ervoor gezorgd hebben dat we een aantal prachtige nieuwe Study Buddies in gebruik
hebben kunnen nemen ontzettend bedanken. Het is super dat we op deze manier de kinderen een passende
leeromgeving aan kunnen bieden.

Sinterklaas
Op 20 november ontvingen we een brief van Sinterklaas!! Hij vindt het zo leuk dat de kinderen zoveel dansen in
de klassen en op willen treden tijdens een open podium of viering. Afgelopen jaren genoot hij echt van de
Sinterklaas optredens. Hij vindt het zo belangrijk dat kinderen genoeg bewegen. Sinterklaas schreef ons dat hij
zelf niet zo goed kan dansen, maar het wel graag wil leren! Of we hem een dansje willen leren!! En of we dat
willen. In iedere klas wordt druk de welkomstdans geoefend zodat we hem op 5 dec spetterend binnen kunnen
halen.
Op 22 november mocht de hele school de schoen zetten en deze was maandag gevuld met een heus
klassencadeau en een opdracht aan alle kinderen... Versier een oud T-shirt zo mooi als je kunt zodat je er op 5
dec als een echte artiest uitziet! Veel plezier allemaal, we zien het resultaat op 5 dec!!

Adit afname groep 7
Op woensdag 27 november is de Adit intelligentietoets afgenomen bij de kinderen van groep 7. De kinderen
hebben hard gewerkt en de meeste kinderen vonden het een leuke toets, omdat er hele andere dingen
gevraagd werden dan in de schoolse toetsen. Ze moesten bijvoorbeeld kubussen compleet maken en een
woord kiezen welke niet in een rijtje van 6 woorden past.
De uitslag verwachten we in de loop van volgende week. We nemen contact met u op wanneer een toets niet
volgens verwachting is gemaakt. Alle kinderen krijgen het uitslagformulier met een leeswijzer erbij mee naar
huis.

Kledingcontainers moeten verdwijnen
Onlangs heeft de ouderraad (OR) en de school een brief van de gemeente Nuenen ontvangen dat de
kledingcontainers bij de school moeten verdwijnen. Omdat de opbrengst van oude kleding een leuk extraatje is
voor de kinderen van onze school en het ophalen en scheiden van afval ook een opvoedkundig doel heeft,
hebben we (OR en school) uiteraard geprotesteerd bij de gemeente.
Uit een gesprek op het gemeentehuis bleek dat er geen weg terug was; de kledingcontainers moeten weg,
omdat het ophalen van afval enkel via de gemeente mag lopen!
Jammer voor onze kinderen, omdat het opgehaalde geld steeds besteed werd voor activiteiten voor hen.
Maar… op dit moment staan de containers er nog en kunt u nog tot 11 december uw kleding kwijt! We willen u
dan ook vragen om voor die tijd alle kasten uit te mesten en alles wat u toch al lang niet gedragen hebt in de
containers te gooien. Zo krijgen we in ieder geval nog één keer geld voor extra activiteiten!
Namens de kinderen bedankt voor uw bijdrage!

Inspectiebezoek
Afgelopen twee weken is de inspectie twee keer op bezoek geweest op onze school. Twee inspecteurs hebben
alle groepen bezocht en gesproken met kinderen, leerkrachten, interne begeleiding en directie. Na afloop van
hun onderzoek waren de beide inspecteurs overwegend positief. Van de acht beoordeelde
kwaliteitsstandaarden en de tientallen bekeken documenten verdiende een tweetal aspecten extra aandacht.
Het gaat hierbij om het aanbod en de extra ondersteuning aan leerlingen. Zij konden deze beide aspecten nog
niet als voldoende beoordelen, maar spraken het vertrouwen uit dat dit binnen afzienbare tijd wel het geval zal
zijn. Om dit te checken zal een andere inspecteur over ongeveer een jaar opnieuw naar Heuvelrijk komen.
Nu zijn we al volop bezig met de ontwikkelingen op onze school en wij zien dit oordeel van de inspectie dan ook
vooral om door te gaan op de ingeslagen weg. We zullen daarbij het tempo wel wat op gaan voeren, zodat we
volgend jaar met vlag en wimpel door de nieuwe inspectieronde heen komen! Het team van Heuvelrijk popelt
om dit voor elkaar te krijgen!

Hohoho Merry Christmas op Brede School Heuvelrijk,
De herfst heeft zijn intrede gedaan, de Sint en zijn Pietjes zijn al onderweg en hebben onze school al “stiekem
bezocht”, voordat we het weten is het KERST!
Wat gaan we dit jaar doen?
Voor alle kinderen van Brede School Heuvelrijk, leidsters van de PSZ, leidsters van de Dagopvang/ BSO en de
leerkrachten van school zal er dit jaar een Kerstdiner plaatsvinden, van 18:00 uur tot ongeveer 18:45
uur (eventueel klein beetje uitloop naar 19.00 uur) in de eigen groepen/ eigen lokalen. Gerechten worden door
de kinderen en/of ouders thuis bereid en op de avond van het Kerstdiner mee naar school genomen. Een lijstje
van gerechten zal te zijner tijd bij de ingang van elke groep opgehangen worden en men is vrij om een van deze
lekkernijen thuis klaar te maken. Rekening houdend uiteraard met eventueel allergieën van kinderen.
Voor de lagere groepen en de PSZ mag dit eventueel uitlopen tot 18.45-19.00 uur. Na het diner worden de
ouders en kinderen verzocht via de BSO naar “het gala” te gaan. Bij de BSO staat er een drankje klaar en men
kan de Kerstman een handje schudden en eventueel zelfs met hem op de foto (eigen telefoon).
De kinderen en leidsters van de PSZ eten gezamenlijk zonder ouders in hun eigen lokaal. De ouders van de
kinderen van de PSZ kunnen
eventueel een drankje pakken bij
de BSO totdat de kinderen klaar zijn
met eten. Na het eten kunnen de
kinderen samen met ouders en
leidsters gezellig aansluiten in de
gymzaal.
Voor de dagopvangkinderen/Bijtjes
die opvang hebben op die
donderdag 18 december start het
kerstdiner om 17.30 uur in de eigen
groep. De leidsters zorgen voor het
diner. Vanaf 18.30 uur zijn alle
ouders en kinderen welkom in de
gymzaal voor het Kerstgala. (De
tijdstippen voor deze groep zijn
ietwat anders omdat het best wel
een lange dag is voor de kleintjes).

De kinderen en leerkrachten van de basisschool eten samen in hun eigen groep. Ouders kunnen hun kinderen
vanaf ongeveer 18.45 uur ophalen in de eigen groep (en) om vervolgens ook gezellig samen naar het gala te
gaan. Buiten staan er op de route naar de gymzaal een aantal sfeervolle “vuurkorven” en in de gymzaal is het
dan Kerstgala voor alle ouders en kinderen van Brede school Heuvelrijk.
Daar kan onder het genot van een drankje en een klein hapje samen genoten worden van sfeervolle
Kerstmuziek en een gezellig samenzijn, om zo de Kerstvakantie samen in te luiden.

Ouderbijdrage
Graag vragen wij uw aandacht voor de ouderbijdrage, mocht u deze (nog) niet voldaan hebben vindt u bij de
ingezonden activiteiten en mededelingen nog even alle gegevens op een rijtje.

De peuterspeelzaal
Berichtje vanuit de peuterspeelzaal:
Hoewel we nog volop in de herfst zitten hebben wij inmiddels ons thema “Herfst” afgesloten en zijn we
onderweg met ons nieuwe thema “Feest”.
Zo starten we dit thema met het
Sinterklaasfeest. Daarna gaan we over
naar het Kerstfeest en niet te vergeten
het afscheidsfeest van juf Frances.
De peuterspeelzaal is al omgetoverd in
de Sint sfeer. Voor het Sinterklaasfeest
zijn we met de groepen al volop aan
het knutselen. We zingen liedjes,
dansen, doen pietengym, lezen
boekjes en we besteden aandacht aan
de woorden die bij dit thema passen.
Met de woensdag 3+ groep hebben
we op 27 november een bezoek aan
“Weverkeshof” gebracht en gaan we
op woensdag 4 dec. pepernoten
bakken.
Info:
In tegenstelling tot de basisschool (die op vrijdag 6 dec. later starten) is de peuterspeelzaal op vrijdag 6 dec.
gewoon normale tijd open van 8.30 uur tot 11.30 uur.
Belangrijk:
Vooruitkijkend op de Kerst, kunnen wij alvast meedelen dat wij op donderdagavond 19 dec. van 18.00-18.45 uur
gezamenlijk met de peuters in ons eigen lokaal gaan genieten van lekkere kersthapjes.
Voor verdere info: Zie “Nieuwsbrief Heuvelrijk”.
Wij wensen iedereen alvast een fijne Sinterklaastijd en een fijne pakjesavond toe!
Leidsters peuterspeelzaal.

Kids Society Erica
Hallo allemaal!
Sinterklaas is weer in het land en ook bij de Bijtjes en de BSO is dat al goed te zien. De groepen zijn
versierd en overal wordt hard geknutseld voor sinterklaas. Wat een gezelligheid!

Maar wat hoorde
sinterklaas nou? Alle opa’s

en oma’s mochten op
bezoek komen! Ieder jaar
vieren we de ‘opa en omaweek’ in Gerwen. In deze
week staan alle opa’s en
oma’s van de kinderen
centraal. In de ochtend
hebben we pepernoten
gebakken en ’s middags
mochten alle opa’s en
oma’s op bezoek komen!
Onder het genot van een

drankje en een pepernoot
konden ze zien wat hun
kleinkind allemaal doet op
de BSO of bij de Bijtjes.
We hebben gezellig
samen gespeeld, gebouwd,

spelletjes gedaan en
geknutseld. Wat waren de kinderen trots dat ze hun opa en oma mochten rondleiden!

Hartelijk dank aan alle opa’s en oma’s voor hun enthousiasme! We hebben er van genoten!
Na zo’n fantastische week zijn we helemaal in de stemming voor het sinterklaasfeest!
Groetjes van de Bijtjes, de Beverbende en het Bonte Paard!

De volgende nieuwsbrief verschijn op 19 december

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Medio September 2019 heeft iedereen een brief in de email
gehad om de jaarlijkse ouderbijdrage aan de ouderraad van
Heuvelrijk voor het schooljaar 2019-2020 te voldoen. Velen
hebben inmiddels de ouderbijdrage voldaan waarvoor dank!
Wat doet onze oudervereniging nu eigenlijk allemaal met de
ontvangen ouderbijdrage?
Een deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt om de
schoolreisjes mogelijk te maken voor alle kinderen. De
oudervereniging betaalt voor het busvervoer, de entree
gelden en voor iets lekkers op locatie.
Het overige deel wordt gebruikt om bijvoorbeeld het sinterklaasfeest mogelijk te maken. De Sint en
Pieten worden betaald, maar ook de sinterklaascadeautjes voor alle kinderen. Maar ook
bijvoorbeeld een hapje en een drankje tijdens onze kerst- of andere vieringen. Daarnaast regelen
wij ook alle leuke versieringen, onder andere Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen zodat de
school er feestelijk uit ziet.
Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 nog niet voldaan? Dan vragen
wij u vriendelijk om dit alsnog te doen zodat wij alle activiteiten en de ondersteuning van de school
mogelijk kunnen blijven maken.
De bedragen per kind voor het schooljaar 2019-2020 zijn:
- Basisbedrag (altijd betalen)
: € 14,- Schoolreis groep 1-7
: € 25,- Schoolkamp groep 8
: € 75,Bankrekeningnummer
Ten name
Met vermelding van

: NL06RABO0137425279
: L. Gebben
: naam én de groep van uw kind

Indien u meerdere kinderen op school heeft, graag pér kind het bedrag overmaken (niet
samenvoegen).
Wilt u het bedrag in termijnen betalen, neem dan even contact op met de penningsmeester Linda
Gebben via lindagebben@upcmail.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Namens de ouderraad

