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Formatie schooljaar 2021-2022
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat er volop gewerkt wordt aan de voorbereidingen van
het volgende schooljaar. Dat betekent ook dat we bezig zijn met de samenstelling van de groepen voor volgend
schooljaar en de verdeling van de leerkrachten over die groepen.
Op donderdag en vrijdag hebben we twee studiedagen en de verwachting is dat we daarna de verdeling bekend
kunnen maken.

Wisselmoment – doorschuifuurtje
Op 14 juli vindt vanaf 11.30 uur ons wisselmoment plaats. Op dat moment gaan de kinderen naar de nieuwe
groep van volgend schooljaar en maken dan kennis met de (nieuwe) samenstelling van de groep en hun nieuwe
leerkracht(en). Ook de kinderen die direct na de zomervakantie starten op school worden daarvoor uitgenodigd.

Schoolkamp en musical
Goed nieuws voor onze schoolverlaters: Het schoolkamp en de musical kunnen doorgaan! Op dit moment wordt
er in groep 8 hard gewerkt aan de eindmusical en het is natuurlijk fantastisch dat zij deze straks echt voor
publiek kunnen opvoeren. Uiteraard gaan we nadenken over het aantal mensen dat er in de zaal kan en wat dit
betekent voor de opvoering, maar er komt in ieder geval een opvoering voor de eigen ouders! Hierover komt
later meer informatie!

Ouderbedankmoment vervalt
Normaal hebben we aan het einde van het schooljaar een moment waarop we de ouders die geholpen hebben
even in het zonnetje zetten, het ouderbedankmoment. Dit stond gepland op woensdag 30 juni, maar komt te
vervallen.

Gebruik gegevens leerlingvolgsysteem voor CBS
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken
met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk
zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren, weten we wat de ontwikkeling van onze
leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze
school beter te maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.
Onze school gaat daarom de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek. Het CBS zorgt ervoor dat alle data in een veilige
omgeving wordt opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere
mensen. De onderzoekers van het CBS zien dus nooit om wie het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit een
leerling of school kunnen herkennen. Ook in publicaties van het CBS zullen leerlingen of scholen nooit te
herkennen zijn.
Onze school gaat twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van de eigen leerlingen ontvangen. Ook
wij kunnen in deze rapporten geen individuele leerlingen herkennen. Maar met de trends in deze rapporten
kunnen we wel conclusies trekken over ons onderwijs en nieuwe ontwikkelingen onderbouwd kiezen. Dat is de
reden waarom we meedoen.
Omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs continu te verbeteren,
mogen scholen toetsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit voor 01-072021 laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS
gestuurd worden.
U kunt uw bezwaar kenbaar maken door een emailtje te sturen naar de directeur van de school onder
vermelding van Bezwaar CBS.

Schrijfonderwijs
We willen graag dat onze leerlingen al vroeg beginnen met het ontwikkelen van een duidelijk handschrift.
Daarom kijkt schrijfcoach Rita Segers met ons mee. Ze ondersteunt onze leerkrachten door tips en
verbeterpunten te geven waar we direct resultaat van zien. Aan het eind van het schooljaar evalueren we of er
in het komend schooljaar een vervolg nodig is.

Schoolreisje
Dinsdag 15 juni heeft de klankenkaravaan een fantastische dag verzorgd voor alle kinderen van Heuvelrijk. Het
was een gezellige dag. Kijkt u zelf maar even…

Peuterwerk
De peuters zijn actief bezig met het thema “groeien en bloeien”.
Zelf hebben we bonen gezaaid en toen deze groot genoeg zijn gegroeid in de tuin bij school geplant. Tuinkers
groeide heel snel doordat ze goed verzorgd werden, ze stonden voor het raam, waardoor ze voldoende licht en
zon kregen en geregeld water.

Ook hebben we een uitstapje gemaakt naar André en Cindy van Rooij. Daar staan heel veel kleurrijke
perkplanten, we hebben zaadjes geplant en gezien hoe ze water krijgen. We hebben leerzame weken gehad,
veel geleerd en een grote betrokkenheid van de peuters mogen ervaren. In de laatste weken voor de
zomervakantie wordt ons thema “logeren/vakantie”.
Kim, Jeannette, Marjan

Kids Society Erica

Ingezonden activiteiten en mededelingen
Eerste Communie
De zomervakantie staat bijna voor de deur. Direct na de vakantie, in september, begint het voorbereidingsjaar
voor de Eerste Communie in het voorjaar van 2022. Omdat de scholen dit jaar pas laat starten, hierbij vast een
vooraankondiging van de infoavond.
Alle katholieke kinderen, die vanaf komend schooljaar in groep 4 zitten, kunnen in 2022 hun Eerste Communie
te doen. Op dinsdagavond 28 september 2021 wordt een eerste informatieve ouderavond georganiseerd.
Hanneke Schuurmans
Werkgroep eerste communie, Parochie Nuenen

Kies je instrument
Kunstkwartier in samenwerking met Orkest GMK:
KIES JE INSTRUMENT VOOR EEN “WE MOGEN WEER PRIJSJE”
Voor de vakantie nog lekker even onderdompelen in muziek? Dat kan tijdens de
speciale korte versie van KIES JE INSTRUMENT! Gedurende 3 lange lessen probeer je de instrumenten uit; je
speelt, je luistert en je voelt of het bij je past. Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Klarinet of
toch gitaar? Misschien piano…. of trompet ! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf…
Elke les maak je kennis met instrumentengroepen: een les slagwerk en toetsinstrumenten, een les
snaarinstrumenten en een les blaasinstrumenten voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool.
Dit alles voor een zonnig prijsje van 30 euro voor 3 lange lessen van anderhalf uur. Ben jij er ook bij?
Schrijf je in voor de cursus op:
zaterdag 3, 10 en 17 juli 10.00-11.30 uur
Locatie: De lessen vinden plaats in D’n Heuvel
Adres: Heuvel 11, Gerwen
Kun je niet op zaterdag? Kijk dan voor andere leslocaties of om aan te melden op:
www.kunst-kwartier.nl

Oproep pleegzorg
Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 12 juli
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is?
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk.
Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een
kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Nuenen –
Gerwen. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online)
informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, tablet of telefoon. De eerstvolgende is op
maandag 12 juli van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere
en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden of meer informatie
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit e-mailadres een informatiepakket over pleegzorg
aanvragen.
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes
en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.
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