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Belangrijke data

1 februari
11 februari
10, 11 en 12 februari
12 - 19 februari
22 en 24 februari
23 en 25 februari
26 februari

(februari)

Studiedag gaat niet door
Rapport hier leest u meer over in de nieuwsbrief
adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
adviesgesprekken groep 7
Rapportgesprekken
Nieuwsbrief 7

Algemeen

Studiedag 1 februari
Op 1 februari staat op de kalender een studiedag voor het team van onze school. Om te voorkomen dat we de
kinderen net weer op school hebben en ze vervolgens weer een dag vrij te moeten geven, hebben we besloten deze
studiedag te laten vervallen. Dat betekent dat er op 1 februari gewoon lesgegeven wordt, hetzij op school, hetzij via
thuisonderwijs als de scholen pas later open mogen.

Toetsen, rapporten en oudergesprekken
Normaal gesproken volgen eind januari en begin februari een aantal toetsen uit ons leerlingvolgsysteem, de
rapporten en de oudergesprekken. Door de sluiting van de school komen hier een paar veranderingen in.
Toetsen
Of en wanneer we de toetsen zullen afnemen, gaan we later bepalen. Dit heeft uiteraard te maken met het moment
waarop de kinderen weer gewoon naar school mogen. De kinderen zullen in ieder geval eerst even op school moeten
zijn, voordat de toetsen eventueel afgenomen worden. Het advies vanuit CITO is om kinderen eerst minimaal
anderhalve week gewoon les te geven.
Rapport- en adviesgesprekken
Het rapport gaat iets later dan gepland mee naar huis, namelijk op 11 februari. De rapporten zullen m.n. ingevuld
worden o.b.v. de beschikbare gegevens uit de normale schoolperiode (augustus t/m december) en in mindere mate
uit de thuiswerkperiode. Omdat de rapporten later mee naar huis gaan, worden ook de oudergesprekken verplaatst
tot na de carnavalsvakantie. Deze gesprekken zullen op 23 en 25 februari digitaal plaatsvinden. Een uitnodiging
hiervoor volgt later.
Voor groep 7 en 8 worden apart gesprekken ingepland i.v.m. de voorlopige en definitieve schooladviezen voor het
voortgezet onderwijs. De gesprekken voor groep 7 vinden plaats op 22 en 24 februari en voor groep 8 op 10, 11 en 12
februari.

Telefoon Heuvelrijk
Door een technisch mankement wordt er vanuit school momenteel gebeld vanaf een privé nummer. Wilt u zo
vriendelijk zijn eventuele privé-oproepen niet te negeren zodat wij u toch kunnen bereiken. We weten dat dit in
deze tijd van digitale communicatie niet handig is, maar we zijn druk doende dit probleem te verhelpen.

Digitaal onderwijs
Ook in de tijd van online leren proberen we onderwijs uitdagend houden. Deze nieuwe manier van elkaar zien en
spreken blijft bijzonder maar jullie slaan je er geweldig doorheen. We zijn dan ook enorm trots op jullie! Samen
maken we er het beste van ook in deze bijzondere tijd. Blijf vooral allemaal gezond en hopelijk zien we jullie weer
snel.

Peuterwerk

Lieve allemaal,
Wat is het toch een rare tijd dat jullie niet mogen en kunnen komen spelen bij de peuterspeelzaal. Wij, de juffen
missen jullie enorm. Hopelijk gaat deze tijd snel voorbij en kunnen wij jullie gauw weer ontvangen op de groep.
Jullie hebben al een werkboekje digitaal van ons mogen ontvangen.
Via de post post krijgen jullie het werkboekje van “Coco kan het”. De kindjes die momenteel naar de
noodopvang komen maken werkjes en leren de liedjes van Coco. Natuurlijk lezen we voor uit het boek van de
nationale voorleesdagen “Coco kan het”. Zo kunnen de ouders thuis met hun kinderen aan hetzelfde thema
werken als op de groep.
Wij hebben afscheid genomen van Jasper en Seven, zij zijn 4 jaar geworden en gaan naar de basisschool, veel
plezier jongens!
Bij peuterwerk heten we Wout en Sam samen met hun ouders welkom en wensen hun een fijne en plezierige
leertijd toe.
Lieve peuters en ouders, wij hopen jullie snel weer te kunnen ontmoeten bij peuterwerk.

Groeten,
Kim, Jeannette en Marjan

Kids Society Erica
Nieuws vanuit de BSO
Met een welverdiende vakantie voor de boeg stond er helaas ook een lockdown klaar voor het hele
land. Hierdoor hebben we in de vakantie helaas veel kinderen moeten missen en nog. Ondanks dat
maken we er een leuke tijd van en genieten we van de feestdagen. Zo begonnen we met een pjamadag
en hebben we zelf appeltaart gemaakt. Ook de bijtjes hebben meegegeten, hij was erg lekker. De dag
daarna hebben we de sportkleren aangetrokken en zijn we actief gaan sporten. Extra leuk was dat de
man van kim sportdocent is en de kinderen goed aan het werk heeft gezet. Zo hebben we knotshockey
met zijn alle gespeeld en vervolgens konden ze nog kiezen voor basketbal, acrogymmen en de
trampoline. Daarbij was de trampoline favoriet en deden ze het ontzettend goed. Met zowel kerst en
oud en nieuw hebben we de tafel leuk aangedekt en zijn we verwend. Ook na de vakantie zitten we
niet stil en worden de mooiste creaties weer gemaakt. Ook de oudste krijgen veel uitdaging bij het
maken van hun eigen knuffel.

Nieuwsbrief 7 verschijnt op 26 februari.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat weer van start!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2021 op
Brede School Heuvelrijk de groepstypecursus van de Typetuin.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m
8.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller
en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren
typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat
kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als
een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele typecoach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo
waarmee de cursus wordt doorlopen ook
voor ieder kind anders.
Startdatum: donderdag 11 maart 2021
Lestijd: 16:30 tot 17:30 uur
Leslocatie: Brede School Heuvelrijk, Heuvel 5 5674 RR NUENEN








Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van het jaar je
typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

