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Complimentenweken
MR vergadering
Studiedag (Alle kinderen vrij!!!)
Week van de lentekriebels
Open podium (zonder ouders)
nieuwsbrief 8
schriftelijk verkeersexamen

Algemeen

LEV groep
In de bijlage vindt u een flyer van de LEV groep. We wilden u deze niet onthouden. Let op: De bijeenkomsten
starten al op 4 maart.

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 er tot nu toe niet in geslaagd dit probleem te
verhelpen.

Vakantierooster 2021-2022
Het nieuwe vakantierooster is weer bekend. Inmiddels is dit ook op de website terug te vinden. Hieronder nog
even alle data voor u op een rijtje.

Toetsing
Deze week zijn we op school gestart met het afnemen van de eerste leestoetsen. Vanaf komende week zullen
ook de toetsen voor de andere vakken (spelling, rekenen, begrijpend lezen) binnen ons leerlingvolgsysteem
worden afgenomen. Voor ons is de afname van deze toetsen één van de middelen om te bepalen waar de
ontwikkeling van onze leerlingen zich op dit moment bevindt, zodat we ons onderwijsaanbod –waar mogelijkkunnen aanpassen.

Studiedag 12 maart
Op vrijdag 12 maart is er een studiedag voor alle leerkrachten. Alle kinderen zijn op die dag vrij!

Vertrek Chava van der Zanden
Per 1 februari heeft Chava van der Zanden afscheid genomen van onze school. Chava was op projectbasis aan
onze school verbonden om de omschakeling van methodegebonden naar meer leerlijngestuurd onderwijs te
realiseren. We hebben als school hierin grote stappen gezet, zoals ook door de inspectie is aangegeven. Het
gestarte proces is echter nog niet voltooid. We denken dit intern met ondersteuning vanuit de coach voor de
kern Nuenen verder voort te kunnen zetten. We danken Chava voor haar inzet!

Stage Mirjam kersten (Interne Begeleiding)
Vanaf deze week loopt Mirjam Kersten een aantal weken stage bij Carmen Latour, onze intern begeleider. We
wensen haar een fijne en leerzame tijd op onze school. Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Beste ouders,
Deze week mocht ik starten als stagiaire Intern Begeleider naast Carmen. Op zo´n fijne kleine
school valt een nieuw gezicht snel op, dus stel ik me graag via deze weg even voor. Mijn naam is
Mirjam Kersten, ik ben 39 jaar en ik woon in Nuenen, samen met mijn vriend en onze twee
kinderen van 3 en 5 jaar. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier als passend
onderwijsbegeleider gewerkt op het Eckart College in Eindhoven. Ik heb vroeger echter ook de
Pabo gedaan omdat ik jongere kinderen zo leuk vind. De komende tijd wil ik graag gaan
ontdekken of het werk van Intern Begeleider bij me past en of ik ‘de overstap’ wil gaan maken. Op Heuvelrijk
kreeg ik deze kans en werd ik meteen verwelkomd in een fijn team. Ik heb er veel zin in!
Groetjes,
Mirjam

;
1 maart t/m 12 maart
Het doel van deze complimentenweek is:
 Het creëren van een positief klimaat, het geven van positieve feedback
en het ontvangen.
 Feedback tussen leerkracht en leerling, leerling en leerkracht & leerling
en leerling.

Peuterwerk

Oh wat zijn wij blij dat jullie weer komen spelen op de peuterspeelzaal. Wat hadden wij jullie gemist, en jullie
ook ons. De kinderen komen met veel plezier na weken van lockdown bij ons binnen. Super!
Het thema “Coco kan het” is afgesloten. Vorige week hebben we stil gestaan bij de sneeuw.
Volgende week starten we met het thema “Koken en bakken”. Mochten jullie thuis oude kook/bak spullen
hebben die wij mogen en kunnen gebruiken zijn deze van harte welkom.
Wij nemen afscheid van Nienke, heel veel plezier en succes op de basisschool.
Groeten,
Kim, Jeannette en Marjan

Kids Society Erica
Beste ouders,
Wat was het fijn om alle ouders en bijen weer te kunnen ontvangen op
het kinderdagverblijf! Wat zijn we blij om jullie weer te zien, we gaan
feestelijk van start met een week vol sneeuwpret! Alle kinderen waren
heerlijk warm ingepakt met winter mutsen, sjaals, handschoenen en zelfs
warme skipakken. De bijen hebben zelfs wat rondjes op de slee kunnen
maken, dat was leuk om te doen!

Maar aan al de sneeuwpret komt ook een eind, maar gelukkig is het dan tijd om carnaval te vieren! Dat hebben
de bijen natuurlijk ook gedaan door te dansen op carnavalsmuziek, schminken en verkleden!

Vanaf maandag 1 Maart tot en met vrijdag 16 april gaan wij aan de slag met het thema “Koken en Bakken” , We
gaan natuurlijk samen met de kinderen lekker en gezond koken en bakken!

Nieuws vanuit de slingerapen, Bonte Paard en
Beverbende!
Wat hebben we genoten van het prachtige winterweer.
De kinderen hebben hun eigen slee meegebracht en sneeuwballen
gegooid.
We hebben van bolletjes plastic
een mooie skischans gemaakt en
een sneeuwpop.
Wendy had een superleuk idee om
met de kinderen een eigen
sleutelhanger te maken. Daar
kunnen ze hun fietssleuteltje mooi aanhangen.
Nu maar hopen dat ze de hanger niet kwijtraken!

Tijdens de carnavalsperiode zijn we nog op pad geweest naar Helmond om naar de dieren te kijken. Altijd weer
leuk om met de Erica bus op pad te gaan.
Gesmuld van onze zelfgemaakte tomatensoep. De ouders hebben bij het
ophaalmoment hiervan ook geproefd.
Vanaf 23 Febrauri komt Madden Visser bij de Beverbende.
Daan, zijn vriend, heeft hem al wegwijs gemaakt.
Jammergenoeg gaat Martiano ons verlaten.
Tijdens de lock down gaan we bij de kinderen, die geen gebruik maken
van de noodopvang, een kaartje brengen voor hun verjaardag.
Bij Jasmijn kwamen we met ons eigen dweilorkest waarin Mark het
voortouw nam.
Tot de volgende keer.
Groetjes van ons allemaal.

Nieuwsbrief 8 verschijnt op 26 maart.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

