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Algemeen
Gebruik ingang kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
Tijdens schooltijden proberen we de school zoveel mogelijk gesloten te houden. Indien u toch naar binnen wilt
kunt u gebruik maken van de deurbel. Deze bevindt zich zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van
school. Wij maken dan graag de deur voor u open. Vriendelijk maar dringend verzoek géén gebruik te maken
van de ingang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, dit is geen doorgang naar de school. Natuurlijk is
het belangrijk dat ook de veiligheid van de kinderen die daar verblijven gewaarborgd is. Alvast ontzettend
bedankt voor uw begrip en medewerking.

Datum musical 26 juni
De Musical “Strafkamp 8” zal dit jaar opgevoerd worden op woensdag 26 juni om 19.00 uur. De eerder vermelde
datum komt hiermee te vervallen. We gaan ervan uit dat het harde werken van groep 8 aan hun creatieve
talenten wordt beloond met veel publiek! Ze kunnen nog even oefenen voor het zover is dus er zal een prima
productie op de planken worden gezet.

Groep 4/5 GerwenZo
Voor de vakantie is groep 4/5 op excursie geweest naar de
nieuwe wijk GerwenZo. Omdat we werkten aan het thema
techniek en ook over Bouwen hadden gewerkt, paste dit mooi
in ons lesprogramma. Ook leuk omdat er verschillende
kinderen uit onze groep gaan wonen. We werden hartelijk
ontvangen in de "keet" oftewel het informatiecentrum waar
we alle bouwtekeningen konden bekijken. Interessant dus....

Vervolgens kregen we allemaal een helmpje op en mochten we een woning van binnen bekijken. De begeleiders
vertelden ons wat er allemaal al te zien was. Daarna gingen we op pad door de nieuwe wijk en kwamen we bij
het stuk waar alleen nog de fundering lag. Ook hier werd er van alles verteld. Tot slot kregen we in de "keet"
nog ranja en een gezond stuk fruit. De pennen, blocnotes en sleutelhangers mochten we mee naar huis nemen.
We bedanken het personeel en ook van Santvoort voor deze fijne rondleiding.

Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Ook de leerlingen van Heuvelrijk en Sint Jozef uit groep 7/8 hebben een uitstekende prestatie neergezet op de
interscolair voetbaltoernooi van 17 april. Zij behaalden op deze woensdagmiddag een dik verdiende 2e plaats. In
het totaalklassement wist de wentelwiek onze scholen net voor te blijven; de wisselbeker die vorig jaar nog door
Heuvelrijk/Sint Jozef was gewonnen verhuisde weer terug naar Nuenen. Na de 1e prijs voor groep 5/6 nu een 2e
plek voor 7/8. Talent genoeg dus en volgend jaar gaan we proberen de cup weer mee te nemen naar
Gerwen/Nederwetten!!!

Crea-middag 18 april
Op donderdagmiddag hebben de
kinderen enthousiast meegedaan aan
allerlei Paas-workshops. Wat is er
geknutseld; de middag vloog om en
daarna kon de Meivakantie beginnen.
Alle vrijwilligers bedankt voor alle hulp bij
de diverse knutselonderdelen!

Geslaagde 13 mei sportdag!
Op maandag 13 mei hebben brede school Heuvelrijk en de St. Jozef
gezamenlijk de jaarlijkse sportdag gehouden op de HAC-terreinen te
Stiphout. Het weer was ideaal om te sporten en gesport werd er. Er
werd gesprint, hoog- en ver gesprongen, er werd met een kogel
gestoten en met een discus (en ook met ballen) gegooid. Ook waren
er enkele spelletjes; ringwerpen, emmer gooien, een heuse
hindernisloop, touwtrekken en nog veel meer. Een woord van dank
aan alle ouders, die op deze dag op enige wijze hebben meegeholpen.
Speciaal dank aan oma Nel; zij verzorgde de catering, zodat iedereen
op tijd zijn kopje koffie/thee kreeg. Ook een compliment aan alle
kinderen uit groep 8, die met veel enthousiasme hun groepjes van spel tot spel leidden.
Juf Marjon en meester Huub

Van groep 6/7
Het nieuwe seizoen is begonnen, met als onderwerp 'Bouwen'. De leerlingen konden niet geloven dat
de Romeinen nette burgers waren die riolering en vloerverwarming hadden, terwijl de mensen in de
Middeleeuwen zo hun afvalwater uit het raam kieperden. Wat zouden we allemaal heerlijke luchten
kunnen ruiken als we zo nog zouden leven! Een paar kinderen vertelden hoe ze het al moeilijk vonden
toen ze even geen wasmachine en oven hadden (!).
Het uitstapje naar het Gilde was interessant geweest. De kinderen waren vooral onder
de indruk van het vendelen!
De sportdag op maandag had niet op een mooiere dag kunnen worden gepland. De
volgende dag kwam niet alleen juf Marielle met roodverbrande koontjes naar school,
maar ook een stel leerlingen. Pet op en insmeren, dat waren we overduidelijk met z'n
allen verleerd.

Net als vorig jaar organiseren we op school een
eindejaarsfeest. Dit jaar is dat een Vossenjacht op vrijdag
21 juni van 10.30 tot 12:00 uur. De kinderen gaan dan in
groepjes door het dorp lopen. We zoeken nog begeleiders
voor de groepjes. Wil jij als ouder of grootouder met een
groepje meelopen?
Meld je dan aan via mcsvdril@hotmail.com.

De peuterspeelzaal
Belangrijk bericht!!!
In het kader van de veiligheid voor onze peuters willen wij u verzoeken de buitendeur goed
achter u dicht te maken, zodat deze in het slot valt. Dit om te voorkomen de deur ook niet
geopend kan worden door er tegen te duwen. Zo blijft de functie van de hoge klink tegen het
naar buiten lopen van onze kleine gasten gewaarborgd.
Nogmaals bedankt!

Kids Society Erica
Nieuws van het BSO front Bonte Paard en
Beverbende
Wat kunnen we weer terugkijken op 2 hele gezellige vakantieweken bij de BSO.
Ons uitstapje in de eerste week was naar het Staatsbosbeheer in Heeze.
De boswachter had ons meegenomen naar verschillende werelden. Zo maakten we o.a. kennis met
de lage wereld, op zoek naar kruipende beestjes en pieren. Met een vergrootglas zijn we op zoek
gegaan en we hadden ze ook echt gevonden. De waterwereld mocht natuurlijk niet ontbreken op
zoek naar kikkervisjes.

Uiteraard hebben we ook aan onze koningsfamilie gedacht. We hebben de mooiste T-shirts geverfd
met textielverf en met een touwtje. De mooiste creaties zijn er gemaakt. Trots dat we allemaal
waren! Er is geschilderd en we hebben elkaar in koningsstijl geschminkt.

Ons uitstapje in de tweede week ging naar de Kievit in Nuenen. Alle BSO kinderen van de Jacob
Catsstraat waren er ook, leuk dat we op die manier ook kinderen van een andere locatie treffen.
“Vliegen door de ruimte” stond ook op het programma. Wat is dat een interessant onderwerp om
mee aan de slag te gaan. De mooiste ruimtevaartschepen zijn gemaakt en er kwam zelfs een ufo
voorbij. Ook nog gekeken naar een filmpje over de ruimte, wat was dat boeiend.
Ilse, Isolde, Armin, Roos en Imke ( onze technische club) hebben een computer en een printer uit
elkaar geschroefd. Ieder schroefje is losgedraaid en ieder draadje is onderzocht.

Tot de volgende keer maar weer!
Groetjes, van alle BSO 'ers, Kim, Mireille en Erica

Nieuws van de dagopvang van Kids Society Erica:
Hallo allemaal!
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met ons VVE-thema “bloemen en beestjes”. Samen zijn we
buiten op avontuur gegaan om in de voortuin op zoek te gaan naar beestjes. We kwamen van alles tegen, zoals
wormen, vliegjes en kevertjes.
Op de groep hebben we een aantal bijzondere beestjes gehad die een tijdje bij ons mochten logeren. Vanuit de

vlinderstichting kwamen er meerdere cocons, rupsen en
eitjes op bezoek die we uitgebreid mochten bestuderen.
Samen hebben we de rupsen verzorgd en eten gegeven.
Ook hebben we gezien hoe de vlinders uit hun cocon
kwamen, en hebben we ze buiten vrij gelaten. Wat een

bijzondere ervaring!
Om deze gebeurtenissen uitgebreid te bespreken hebben
we het boekje “rupsje nooitgenoeg” gelezen. Alle Bijtjes
weten nu precies hoe het proces van eitjes naar vlinder
verloopt!

Ook mochten we op bezoek bij kinderboerderij “de Weverkeshof”. We kregen
een rondleiding langs alle dieren en overal kregen we uitleg over het eten en
de verzorging. Extra bijzonder was dat er die nacht kleine geitjes waren
geboren, waar we heel stil even mochten kijken. Alle Bijtjes slopen heel stil
door de stal, wat waren de geitjes klein en schattig!
Naast alle buitenactiviteiten hebben we ook lekker in de groep kunnen
spelen met onze “bloemenwinkel”. In de bloemenwinkel staat allerlei
kunstbloemen die de kinderen in vazen en potten kunnen zetten. Ze spelen er
winkeltje en betalen bij de kassa met geld. Ook staat er een zandtafel
met stenen en speelzand om lekker te spelen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 juni.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Hallo meisjes, jongens, ouders/verzorgers!
Bewegen is goed voor iedereen… DOE MEE…
Pak je wandelschoenen en rugzak uit de kast want...
Op 4-5-6-7 juni lopen wij weer de avond-4-daagse!
Jullie kunnen afstanden lopen van 5, 8 en 12 kilometer
Richtlijnen zijn: 5 km voor kinderen uit groep 1 t/m 4
8 km voor kinderen uit groep 5 t/m 8
12 km voor de echte kilometervreters
Wil je meedoen? Schrijf je dan vooraf in!
Dat kan op dinsdag 21 of woensdag 22 mei van 8:15 tot 8:45 voor de gymzaal.
De kosten zijn € 4,- per deelnemer. (Je bent pas ingeschreven als het inschrijfgeld is betaald.)
Wanneer je je komt opgeven willen we graag weten hoe vaak je al meegelopen hebt, dan kunnen wij
ervoor zorgen dat je de juiste medaille krijgt.
Ouders,… ook dit jaar hebben we weer GROEPSLEIDERS NODIG!!
Deze kijkt of haar/zijn groep bij de start compleet is en zorgt ervoor dat de stempelkaart
afgestempeld wordt en aan het eind van de avond wordt ingeleverd bij de organisatie.
Ook mag je op de laatste avond aan jouw groepje de medailles uitreiken.
Willen jullie bij inschrijving aangeven of je groepsleider wilt zijn of niet?
Voor de 12 kilometer hebben we minimaal 2 ouders per avond nodig. Indien er hiervoor te weinig
begeleiding is wordt uw kind automatisch ingeschreven voor de 8 kilometer.
Op vrijdag aan het einde van de tocht verzamelen we vóór Café Schafrath in het park voor het
uitdelen van de medailles.
WIJ VERTROUWEN EROP DAT U ALS OUDER GEZELLIG
MET UW KIND MEE ZULT WANDELEN!!!
Let op!
Het organiserend comité avondvierdaagse vindt het niet goed dat er groepen zonder begeleiding
lopen. Daarom vragen zij u zelf mee te lopen met uw kind zodat er altijd voldoende begeleiding
aanwezig is. Ook ouders kunnen inschrijven voor een medaille.
Ook wil het organiserend comité u er op attenderen dat het gebruik van Nordic Walking stokken en
het meelopen van honden tijdens de avond-4-daagse niet is toegestaan.
Vrijdag 7 juni is de laatste avond van de avond-4-daagse, maar ook de start van het
voetbalweekend van Juventud.
Als je ervoor kiest de laatste avond niet mee te lopen, krijg je tóch je medaille!
Met vriendelijke groet en tot 21 of 22 mei.
Organisatie avond-4-daagse,
Monique Kranendonk en Marc Kurver
PS: Lijkt het je leuk om namens Heuvelrijk de avond-4-daagse te organiseren en hier een paar uurtjes
van je vrije tijd aan te besteden? Neem dan even contact met ons op. Onze kinderen gaan volgend
jaar van school en daarom is 2019/2020 een mooi moment om het organisatie-stokje te gaan
overdragen…

