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Belangrijke data
22 juli
25 juli
5 september
22 en 23 september

Laatste schooldag
Start zomervakantie
Eerste schooldag 2022-2023
Studiedagen (alle kinderen vrij!)

Algemeen
Laatste nieuwsbrief van het schooljaar
Het is alweer zover: het schooljaar zit er op! Een bijzonder schooljaar dat voor een deel weer in het teken van
corona stond. Gelukkig hebben we als team hiervan maar beperkt hinder ondervonden en konden we het
onderwijs vrijwel steeds garanderen. Het schooljaar was ook bijzonder, omdat één van onze leerkrachten met
pensioen ging (Carin) en een ander moeder werd (Charlotte). Laatstgenoemde heeft ervoor gekozen om dichter
bij huis te gaan werken, zodat ze het moederschap en haar werk nog beter kan combineren.
Dat betekende echter ook dat we halsoverkop op zoek moesten naar een geschikte nieuwe leerkracht. En die
hebben we gevonden! Marijn wordt onze nieuwe collega in groep 7 en daar zijn we blij mee. Hij stelt zich
verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. Wij wensen hem veel plezier op onze mooie school!
Vanochtend was er dan het afscheid van het schooljaar en de juf. Altijd een bijzonder moment. Zeker voor onze
kinderen van groep 8; zij beginnen aan een nieuw avontuur.
Ik had vanochtend graag op school willen zijn om iedereen een fijne vakantie te wensen, maar ben helaas
langzaam herstellende van een flinke buikgriep. Dus maar op deze manier: Iedereen een heel fijne, zonnige
vakantie en ik hoop iedereen -gezond en wel- weer te zien op maandag 5 september voor weer een nieuw
schooljaar!
Tot dan!
Harold Jacobs, directeur.

Ouderraad zoekt nieuwe leden
Vond jouw kind het schoolreisje ook zo leuk?
Geweldig, toch? Want als ouder vind je het natuurlijk hartstikke leuk als jouw kind het naar zijn zin heeft. En als
‘buitenstaander’ sta je er altijd van te kijken wat er allemaal weer georganiseerd wordt. Niet iedereen weet
misschien dat dit soort activiteiten (mede) georganiseerd worden door de leden van de Ouderraad.
De Ouderraad, bestaande uit een aantal betrokken ouders, doet elk jaar weer zijn best om de vele verschillende
activiteiten tot een feest te maken! Samen met de teamleden organiseren wij onder andere een kerstactiviteit,
het Sinterklaasfeest, Carnaval, het schoolreisje en sportdag. Allemaal zaken die ertoe bijdragen om de schooltijd
van jouw kind tot een feest te maken! En zeg nou eerlijk, dat is toch ook heel erg b elangrijk!
Vind je het leuk om hierbij te helpen of wil je meer informatie? Spreek een van de ouderraadleden dan aan. We
zijn op zoek naar jou!
Marianne van Dril - Wouter Rensen - Linda Gebben - Ivo Lenting
Dag ouders, verzorgers en collega’s.

Even voorstellen
Mijn naam is Marijn van Deursen, 26 jaar oud en afkomstig uit
Schijndel. Ik zal komend schooljaar het team van Basisschool
Heuvelrijk komen versterken als leerkracht van groep 7.
Ik heb na het behalen van mijn diploma tot geschiedenisdocent
op het voortgezet onderwijs de overstap naar het
basisonderwijs gemaakt en ben sinds 2022 afgestudeerd aan de
PABO in Nijmegen.
Ik vind het belangrijk om kinderen eigenaarschap en
verantwoordelijkheid bij te brengen en om mijn groep te
vormen tot een hecht team waarin iedereen zich gezien en
geaccepteerd voelt. Een team waarin iedereen zijn talenten mag
delen en waarin iedereen zichzelf mag zijn.
Naast het lesgeven houd ik mij bezig met mijn passies. Zo schrijf
ik verhalen, speel ik indie, rock en folk muziek op mijn gitaren en ga ik er graag met vrienden op uit om te gaan
hiken. Ik ben dan ook regelmatig in de heuvels van Zuid-Limburg of de Ardennen te vinden.
Mochten er vragen zijn, schroom niet om ze te stellen, of loop gerust na schooltijd eens binnen om kennis te
maken.

Fijne vakantie!
Hij staat weer voor de deur de welverdiende
grote vakantie. We zijn trots op alle leerlingen,
wat hebben ze weer hard gewerkt! Maar ook
alle ouders en natuurlijk ons eigen team willen
we bedanken voor het afgelopen schooljaar.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Op maandag 5 september starten we weer en
zien we jullie graag terug!

Peuterwerk
Hoera het is zomervakantie!!!
Met het goede weer van de afgelopen weken hebben we
een echt zomer gevoel gekregen en daar horen natuurlijk
ijsjes bij. In de ijssalon van Peuterhof worden door de
peuters vele ijsjes gemaakt en verkocht. Heerlijk om te
zien hoe fijn de kinderen zich hiermee kunnen vermaken.
We hebben liedjes gezongen, spelletjes gespeeld en ijsjes
geknutseld. Het thema sluiten we af met een echt ijsje.
We nemen afscheid van Wout en wensen hem veel
plezier op de basisschool.
Iedereen een fijne zomervakantie, geniet ervan, rust
lekker uit.
Graag zien wij de kinderen met hun ouders op 5 en 6
september.
Groetjes, Jeannette en Marjan

Kids Society Erica

Dit was weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Allemaal een hele fijne vakantie!

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Ouderavond voor Eerste Communie 2023
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen die vanaf komend schooljaar in groep 4 (of hoger) van de basisschool zitten, kunnen in
2023 hun Eerste Communie doen.
Op dinsdagavond 27 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste Communie.
Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 te Gerwen.
Nadere informatie volgt na de zomervakantie. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie * communicanten@parochienuenen.nl

