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Belangrijke data
30 september
30 september – 11 oktober
2 oktober
5 oktober
5 oktober
19 – 23 oktober
26 oktober
27 oktober
30 oktober

(oktober)

Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Open podium (voor en door alle kinderen, helaas nog zonder publiek)
MR vergadering
dag van de leerkracht
Herfstvakantie
Studiedag
start Thema “rollen in de groep”
Nieuwsbrief 3

Algemeen
Nieuwe beslisboom m.b.t. corona
Afgelopen week hebt u via email al een aanpassing van de regels omtrent het wel of niet naar school gaan van
kinderen gekregen. Inmiddels is de nieuwe beslisboom ook samengesteld. U ontvangt deze als bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Audit op maandag 28 september
Aanstaande maandag wordt onze school doorgelicht door een vijftal auditoren in het kader van de
kwaliteitscyclus van de Eenbes. Vier auditoren komen vanuit de Eenbes zelf en één auditor is van een ander
bestuur.
Tijdens deze audit zullen klassenbezoeken worden afgelegd en gesprekken gevoerd worden met teamleden,
kinderen, ouders, de intern begeleider en de directeur. Daarnaast worden de aanwezige documenten op onze
school bekeken en beoordeeld. Uit deze audit zullen mogelijke verbeterpunten worden aangereikt waar we als
team mee aan de slag kunnen. We kijken vol vertrouwen uit naar de audit!

Kindermeedenkraad (KMR)
Vorige week vrijdag is de Kindermeedenkraad voor het eerst bij elkaar geweest. De KMR bestaat uit Julia en
Roos uit groep 6, Ise en Maud uit groep 7 en Elisanne en Isolde uit groep 8.
Tijdens de eerste vergadering is gesproken over zaken die ze zeker willen behouden op school en zaken die ze
graag wilden veranderen. Als belangrijke zaken om te behouden kwamen het spelen op de Tip, de versieringen
bij onze feesten (mede dankzij de inzet van ouders!) en het buiten surveilleren van groep 7 en 8 tijdens de
pauzes. Dit laatste hebben we dit schooljaar ingevoerd om meer verantwoordelijkheid voor het totale gedrag
buiten bij de oudste kinderen van onze school te leggen. Deze zogenaamde “7 en 8-wacht” wordt gevormd door
steeds wisselende kinderen uit beide groepen. Deze kinderen zijn op de speelplaats herkenbaar d.m.v. speciale
hesjes en ondersteunen de surveillerende teamleden.
Er kwam ook een aantal zaken naar boven dat aangepast mag worden. Zo wilden deze kinderen meer
zelfstandig werken op de vide in het eigen lokaal en wilden ze graag veel afwisseling bij de gymlessen. Daarnaast
wilden ze graag meer buitenspelmateriaal. Dat laatste is inmiddels gerealiseerd; er zijn per groep kratten met
buitenspelmateriaal samengesteld en aangeschaft (met dank aan juffrouw Manon) en daarop is door alle
groepen enthousiast gereageerd. Bovendien worden bij de gymlessen nog meer verschillende activiteiten
aangeboden.
Maandag 28 september zullen de kinderen van de KMR een gesprek met de auditoren van de Eenbes voeren in
het kader van de audit op Heuvelrijk.

Luizencontrole zelf uitvoeren
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in
leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het
belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Omdat er momenteel geen controle op
school plaats vindt willen we u vragen zelf uw kind(eren) checken op deze kleine kriebelaars. Op de website van
het RIVM staat een duidelijke handleiding en video hoe u dit kunt doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Zijn uw juiste gegevens bij ons bekend?
Op het moment dat uw kind is ingeschreven op onze school nemen wij alle gegevens op in onze leerling
administratie. Soms wijzigen deze gegevens in de loop der tijd. Wij vragen u wijzigingen van; GSM, mail, werk,
huisarts, noodnummers, allergieën of medicatie direct aan ons door te geven. Wij passen dit dan aan, om
adequaat te kunnen handelen mocht dit nodig zijn. Dus heeft u een wijziging laat het ons weten zodat u erop
kunt vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is.

Even voorstellen….
Ingmar
Ik ben Ingmar de Louw, 20 jaar oud en ik studeer aan de Hogeschool de
Kempel. De pabo in Helmond. Elke maandag ben ik te vinden in groep 3 bij
juf Inge. Hier loop ik stage. In het dagelijkse leven doe ik vrijwilligerswerk
bij een scoutingvereniging, scouting Rudyard Kipling in Nuenen. Daar ben ik
leiding van een gezellige groep meiden. Verder houd ik ervan om reizen te
maken. Zowel binnen als buiten Europa. Ik vind het namelijk tof om de
wereld te ontdekken en zo staan er nog veel landen op mijn verlanglijstje.
Dit is mijn derde studiejaar aan Hogeschool de Kempel en ik heb het
ontzettend naar mijn zin. Het onderwijs is mijn roeping. Ik kijk er naar uit
om veel kennis op te doen op Heuvelrijk en vooral een leuke tijd te
beleven!

Merle
Mijn naam is Merle Bal, ik ben 23 jaar en woon in Gerwen.
Vroeger heb ik hier ook op school gezeten, toen het nog Sint-Clemens heette. Ik
heb een fijne tijd gehad hier met nu nog een aantal bekende gezichten onder de
leerkrachten.
Dit jaar sta ik op maandag en dinsdag in groep 7/8, samen met Bodhi Sterken.
Momenteel zit ik in het laatste jaar van de pabo. Ik hoop eind van dit schooljaar
het welverdiende diploma in ontvangst nemen en lekker aan de slag te kunnen
met een eigen klas. Ik vind het fijn om in een vertrouwde omgeving te mogen
afstuderen, ik voelde me al snel welkom en thuis hier op school!
In mijn vrije tijd houd ik ervan om een goede serie op Netflix te kijken, shoppen,
lekker eten en leuke dingen doen met vriendinnen en mijn vriend.
Wellicht zien we elkaar (via de digitale weg) snel!

Annemijn
Mijn naam is Annemijn Willemse. Ik loop dit jaar stage bij Ellen in groep 4/5. Ik ben er het hele jaar elke
donderdag en vrijdag. Ik zit nu in het 2e jaar van mijn opleiding onderwijsassistente. Ik kijk ernaar uit om de
kinderen dit jaar te begeleiden en een fijn jaar te bezorgen.
Met vriendelijke groet, Annemijn Willemse

Femke
Mijn naam is: Femke Vos en ik loop stage bij Charlotte in groep 5/6
Ik doe de opleiding onderwijsassistente en zit nu in het 2de jaar. Elke donderdag en vrijdag ben ik hier te vinden heel
het jaar lang. Ik heb heel veel zin om dit jaar hier stage te mogen lopen en nieuwe ervaringen te maken samen met mijn
klas en Charlotte.
Met vriendelijke groetjes, Femke Vos

De peuterspeelzaal
Nieuws vanuit peuterwerk Peuterhof

Ons eerste thema van dit jaar is:

“Dit ben ik!”

De kinderen op ontdekking hoe ze er zelf uit zien, wat ze kunnen en wat ze
allemaal doen.
De kernwoorden die voorbij komen zijn o.a
Het lichaam, het haar, de elleboog, blij, boos, verdrietig, lopen, hinkelen,
bewegen.
Dit is een greep uit de woorden die voorbij komen.
We hebben al een goede start gemaakt en ook hard gewerkt.
Zo hebben we onszelf in de spiegel bekeken, ons gezicht na getekend
en hebben we mondjes geplakt.
Daarnaast zingen we ook veel liedjes en lezen we leuke boekjes die aansluiten
bij het thema dit ben ik. Het boek van Eric Carle “van top tot teen” is favoriet bij
de kinderen.

Dit zijn mijn wangetjes
En dit is mijn kin
Dit is mijn mondje met tandjes erin
Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, m’n haar
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar

hoofd schouder knie en teen knie en teen,
hoofd schouder knie en teen knie en teen,
oren ogen puntje van je neus
hoofd schouder knie en teen knie en teen.

Kids Society Erica
Wij zijn bij de VVE dagopvanggroep de Bijtjes (0-4 jaar) druk bezig met het thema:
Dit ben ik!

Dagelijks bieden we de kinderen, in grote- en kleine groep, activiteiten
aan die de ontwikkeling stimuleren.
Zo hebben we van de kinderen een omtrek gemaakt op een vel papier.
Daarna keken we samen in de spiegel hoe we er eigenlijk uitzagen. Lange
haren/korte haren, korte roek/lange broek, en welke kleur is die broek
dan enz. Vervolgens kleurden de kinderen hun eigen omtrek in. Waar
zitten je ogen, je oren en je neus?! Ze wisten het al erg goed!
Door middel van deze activiteit stimuleren we o.a. de taalontwikkeling, de
motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de sociaal
emotionele ontwikkeling.

Ook zingen we liedjes die te maken hebben met het thema zoals:
➢ Hoofd, schouder, knie en teen….
➢ Dit zijn mijn wangetjes, en dit is mijn kin…
➢ Met de vingertjes….
Mocht uw kind deze liedjes thuis gaan zingen en u bent er niet bekend mee als ouder? Geef het dan door want
ze zijn vast ook op you tube terug te vinden. Wij zoeken het graag op.
Hiermee stimuleren we ook weer de taalontwikkeling en de motoriek met het uitbeelden

Ook hebben we eens goed bekeken en gemeten hoe groot iedereen is. Wie er groter en wie is er kleiner?!
Hiermee stimuleren we o.a. de taalontwikkeling en de rekenprikkel.
De kinderen hebben ook een foto puzzel gemaakt. De eigen foto was in reepjes geknipt en vervolgens moest
deze op de juiste volgorde op een blaadje worden geplakt. Super knap!
Ook hiermee stimuleren we o.a. de rekenprikkel.
Ons ochtendritueel past natuurlijk super goed bij dit thema. We zingen in kring voor elkaar en de kinderen
kijken wie er allemaal zijn die dag aan de hand van de foto’s op de wand. We verwelkomen elkaar al zingend!
Zo gaat het liedje: Goedemorgen …......fijn om jou te zien, waar is jouw foto weet je dat misschien?
Hiermee stimuleren we o.a. de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Kortom; spelen bij de Bijtjes is niet alleen heel gezellig en leuk voor uw kind maar ook heel goed voor de
ontwikkeling!
Groetjes het Bijenteam

Van de BSO groep de Slingerapen

Niet alleen de basisschool opende haar deuren weer
op 24 augustus. Ook de nieuwe BSO-groep de
slingerapen is toen van start gegaan! Dit is een BSOgroep voor de jongste basisschoolleerlingen van BS
Heuvelrijk, maar ook kinderen uit Nederwetten zijn
voortaan van de partij. De Slingerapen draait naast
de reeds bestaande groepen de Beverbende en het
Bonte paard.
Het werd een feestelijke eerste dag met natuurlijk
iets lekkers erbij voor alle BSO-kinderen. De eerste
dag stond vooral in het teken van elkaar en de
nieuwe groep leren kennen.
De slingerapen maakt gebruik van dezelfde ruimte als de peuterspeelzaal. Dit bevalt de kinderen erg
goed. Al de nieuwe speelmogelijkheden worden intensief benut.

Zo ook de ijssalon met alles erop en eraan. Het gaat
er gezellig aan toe. De één zit aan de kassa te tellen,
de ander geeft de ijsjes aan de klanten.
Spelenderwijs zijn er weer veel leermomenten. Als
al de ijsjes die ze in een middag “ opeten” echt
zouden zijn, hadden bijna alle kinderen flink
buikpijn gehad:-)
Inmiddels is de ijssalon weg, maar dat drukt de pret
niet. Speelgoed en knutselmateriaal/activiteiten
genoeg met voor ieder wat wils!
Een fijne nazomer gewenst namens ons allemaal!
Groetjes Wendy de Boer- van Rooij
Pm’er bij De slingerapen

Nieuwsbrief 3 verschijnt op 30 oktober

Afgelopen week hebben we stil gestaan bij de week tegen pesten.
Het doel was om vooral preventief voorlichting te geven over pesten en cyberpesten.
De aanpak tegen pesten en het werken aan een veilige school stonden centraal.
Pestgedrag stoppen begint bij jezelf! We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van
kinderen en laten ze benoemen en ervaren wat zij doen om pesten te stoppen. Zij
maken het verschil!!

Ingezonden activiteiten en mededelingen

