Vrijdag 25 januari 2019 ~ no.10 2018-2019

Nieuwsbrief
Heilig Hartschool Lemelerveld
Bezoekadres:
Pr. Margrietstraat 6
8152 BM Lemelerveld
Postadres:
Postbus 6 8150 AA Lemelerveld
Telefoon:
0572-372010
Schoolmobiel:
06-12704270
E-mail: directie.heilighart@catent.nl
Website: www.h-hartschoollemelerveld.nl

Zorgmarkt/ Kennisborrel
Donderdag 17 januari j.l. organiseerden we speciale
ouderavond rondom zorg- en hulpverlening rondom
kinderen. Door middel van een tafelgesprek zoals bij
de DWDD, werd er in relatief korte tijd een beeld
geschetst over de mogelijkheden rondom zorg. In een
korte sessie vertelde een hulpverlener over zijn
speicalisme en als onze muzikale timetimer juf Debby
piano begon te spelen, werd er het gesprek afgerond
en kwam de volgende gast in beeld. Na de pauze met
borrel & hapjes en een muzikaal intermezzo door Four
tunes, werd de avond vervolgd met interessante
workshops bij de zorgverleners. Al met al een
waardevolle avond!

“Wist-u-datjes” van de peuters!
WIST-U-DAT … ?
… er weer een nieuw thema gestart is bij de peuters?
Wij werken-spelen-zingen-leren nu over “Dieren en
Boeken”!

… wij ook een lekker ontbijtje gehad hebben op
woensdag 23 januari ter gelegenheid van de opening
van de Nationale Voorleesdagen? Dat was smullen!
… alle peuters hun lievelingsboek, dierenknuffel én
een lekker kussentje mee mogen nemen naar school?
… er nu nóg meer voorgelezen wordt dan anders? Er
zijn ook zoveel mooie boeken in ons
Lieveheersbeestjeslokaal!
… de peuters samen met de juffen een dierenwinkel
gemaakt hebben? Daarin kun je een lief dier kopen, er
zijn een heleboel hokken met allerlei soorten dieren
om uit te kiezen.
… het boek “Een huis voor Harry” van Leo Timmers
centraal staat in onze peutergroep? En … daar
genieten de kinderen heel erg van!
… ons werkje bij dit thema dus “lapjeskat Harry”
knutselen is? Met stukje stof om aan te ‘voelen’.
… er ook echt heeeeeeeeel veel plastic dieren zijn om
mee te spelen? Wij maken allemaal grote & kleine
hokken voor hen.
… je mooie oefeningen met deze dieren kunt doen?
Tellen, soort bij soort in een hok zetten, van groot
naar klein in een rij plaatsen en nog veel meer.
… wij veel ‘door de voorleesjury bekroonde’ boeken in
onze klas hebben? Kom een kijkje nemen, ze zijn
allemaal zo leuk!
… er ook nog echte ‘gasten’ op bezoek komen om voor
te lezen? Bijvoorbeeld een mama, een opa, een omi,
de echte Bieb-juf Ada en onze eigen juf natuurlijk.
… wij eerst samen even een ‘thee kransje’ houden?
Dat hoort zo als er visite komt!
… dat er dan voor de peuters ook ranja en lekkere
koekjes zijn? Daar kun je extra goed van
luisteren naar al die prachtige verhalen!
… de Schrijfdansles dit keer over de
Knuffeldierentrein gaat? En daarbij maken
we ronde krulbewegingen in de lucht (net
als de rook uit de locomotief) , met
gekleurde lintjes, op papier en op krijtbord.
… iedereen in de Lieveheersbeestjesgroep ook bij dit
thema weer zo heerlijk speelt en lacht met elkaar?
Daar zijn onze peuters echt bijzonder goed in!!
… iedereen altijd van harte welkom is om eens even te
komen kijken in ons lokaal? Wij horen ten slotte ook
bij de Heilig Hartschool, dus de deur staat open!

Voorleesoma in groep 1
Woensdag was het Nationale Voorleesontbijt op
school. Deze ochtend hebben we een gast mogen
ontvangen in onze klas die kwam voorlezen. En dat
was de oma van juf Hilde Elshof. Het boek dat werd
voorgelezen ging over grote beer en kleine beer in de
winter. Daarna hebben we met de hele klas gesmuld
van lekkere broodjes! En natuurlijk hebben we daarna
sneeuwpret gehad op het veld met alle sleeën!

Oud papier
Voor de komende papierronde worden de volgende
ouders verwacht.
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde op:
23 februari 2019
T. Lieke Harmsen
Renice Smeenk
Emma Dollenkamp
Demi v. Tolij
Elynn Kleinlugtenbeld
Als u verhinderd bent, probeer dan tijdig te ruilen met
een ander, zodat het voor iedereen ook een klusje
blijft. Dat voelt u ook direct in de portemonnee,
dankzij de lage ouderbijdrage van de oudervereniging,
in relatie tot andere scholen.

Voorleeswedstrijd
Woensdag 16 januari j.l. was het zover. Luna Pot ging
onze school vertegenwoordigen bij de Dalfser
voorleesrondes.
Goed voorbereid en omringd door
supporters met spandoek, ging ze de
wedstrijd aan. Luna las goed en
boeiend voor en was een goede
kanshebber maar dat gold helaas
ook voor de andere kandidaten!
Knap dat je mee hebt gedaan en je
blijft gewoon onze
voorleeskampioen!

Nationale
voorleesdag in
groep 6
Het ontbijt was superlekker.
We hebben ook heel veel
gegeten en ook heel veel
gelachen met elkaar. De
meeste kinderen hadden wel
4 of 5 broodjes op- gegeten.
Er was ook een belangrijk
persoon om voor te lezen en dat was juf Lisa. Dat
vonden wij allemaal heel leuk, want we waren
allemaal superblij dat juf Lisa er weer is.
Er waren heel veel broodjes en ook lekker beleg. We
vonden het allemaal leuk en vonden het allemaal ook
super lekker. We hebben heel lekker gesmuld van het
eten we hadden bolletjes, wit brood, bruin brood en
krentenbrood. Eer waren ook nog vier soorten beleg;
hagelslag, pasta, jam en boterhamworst en we hadden
ook nog drinken: twee soorten yogi, melk en Multi
vitamine.
Omdat juf Lisa onze belangrijke gast was, ging ze bij
ons voorlezen. Ze ging bij ons een gedichtjesverhaal
van hans en grietje voorlezen en het was een
superleuk verhaal.
Van: Manon en Katy uit groep 6

Groep twee, fijn op de slee……

Dalfsen beweegt
Bij informeren we u over de nieuwe website
www.dalfsenbeweegt.nl
Op deze website kunnen kinderen zich o.a. inschrijven
voor het naschoolse sportprogramma Sports4kids
2019. In elke kern van de gemeente Dalfsen hebben
meerdere (sport)aanbieders zich verbonden aan
Sports4kids om kinderen de mogelijkheid te bieden
om kennis te maken met allerlei soorten sporten die
er o.a. in de gemeente zijn.
Sinds vorige week woensdag zijn we live gegaan en
hebben inmiddels al ruim 500 aanmeldingen voor
verschillende activiteiten. Maar wat wij kunnen zien is
dat het aantal kinderen in de kern Lemelerveld nog
wat achterblijft bij de inschrijvingen en dus wellicht
nog wat onbekend is bij hen.
Op deze website kunnen kinderen zich o.a. inschrijven
voor het naschoolse sportprogramma Sports4kids
2019. In elke kern van de gemeente Dalfsen hebben
meerdere (sport)aanbieders zich verbonden aan
Sports4kids om kinderen de mogelijkheid te bieden
om kennis te maken met allerlei soorten sporten die
er o.a. in de gemeente zijn. Sinds vorige week
woensdag zijn we live gegaan en hebben inmiddels al
ruim 500 aanmeldingen voor verschillende
activiteiten. Maar wat wij kunnen zien is dat het aantal
kinderen in de kern Lemelerveld nog wat achterblijft
bij de inschrijvingen en dus wellicht nog wat onbekend
is bij hen. Graag willen we het daarom bij u en uw
kinderen onder de aandacht willen brengen via deze
brief of via de volgende link;
https://www.youtube.com/watch?v=ij212DqbKsA
Ps. Het sports4kids 2019 aanbod is open. Kijk snel op
www.dalfsenbeweegt.nl

Groep 8
Bezoek politicus
Met IPC werken we in groep 7 en 8 aan het thema
"voortrekkers van verandering. In het
licht van dit thema kwam Maurits von
Martels bij ons op school. Hij vertelde
ons over hoe hij in de politiek terecht
is gekomen en wat zijn werk nu
inhoud. Daarna konden we vragen
stellen. En die hadden we wel. Wel een uur lang
hebben we vragen gesteld en naar de
antwoorden geluisterd. het was heel erg
interessant. de taalles daarna hebben we maar
meteen gebruikt om een zakelijke brief naar de
burgemeester te sturen. daarin vragen we of we
een keer op bezoek mogen komen in het
gemeentehuis en of ze dan ook wat vragen wil
beantwoorden. Nu maar afwachten
of we ook antwoord krijgen. Wat we
al wel weten is dat wethouden
Uitslag vrijdag bij ons komt voorlezen
(op het moment van schrijven is het
donderdag) en natuurlijk laten we dat
moment niet voorbij gaan dus hebben we ook
weer wat vragen voorbereid.

Bezoek Vechtdal College
In november vertelden we
al dat we een kijkdag op het
Carmel College hadden.
Donderdag was het dan zo
ver, we gingen ook naar het Vechtdal College.
Eerst met de bus naar Ommen en dan in twee
groepen uiteen. De ene groep volgde de
praktische route. Zij hebben een aantal praktische
vakken gezien zoals techniek waarbij ze een
pennenbakje hebben gemaakt. Ook zagen ze een
paar theoretische vakken. De andere groep kreeg
alleen maar praktische vakken (zoals Engels,
Wiskunde, Frans) gelukkig waren er ook wel wat
doe dingen namelijk proefjes bij biologie,
natuurkunde en scheikunde. Het was een hele
leuke dag waarin we een beeld hebben gekregen
van de school in Ommen. Nu moeten we zelf een
keuze maken (nou ja, samen met onze ouders)
want over een paar weken gaan we toch echt
beslissen naar welke school we volgend jaar
gaan.

De volgende Nieuwsbrief
Één keer per 14 dagen komt de nieuwsbrief uit. We
gebruiken het ons bekende mailadres. Echter als uw
gegevens wijzigen (bv. ander mailadres of geen brief
ontvangen) dan is het handig om dit te melden aan;
directie.heilighart@catent.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 8 februari 2019

April
Di. 2 april
Wo.3 april
Do.4 april
Wo. 10 april
Vr. 12 april
Za.13 april
Di. 16 april
Wo.17 april
Do.18 april
Vr.19 april
Ma. 22 april
Za. 27 april

Mei
Ma. 29 april
Zo. 5 mei
Ma. 6 mei

Agenda
Vr. 25 jan.
Wo.30 jan.

Februari
Di. 5 febr.
Wo.6 febr.
Do. 7 febr.
Do. 7 febr.
Vr. 15 febr.
Vr. 22 febr.
Za.23 febr.
Maart
Ma.4 maart

Wo.6 maart
Wo.13 maart
Ma. 18 maart
Di.26 maart
Do.28 maart

Open huis Carmel College
Thema peuterouderavond

Verwijzingsgesprekken gr. 8
Verwijzingsgesprekken gr. 8
Verwijzingsgesprekken gr. 8
Winterrapport
Start voorjaarsvakantie
Laatste dag voorjaarsvakantie
Klussenteam 3

Carnaval op school
12.00 uur alle kinderen vrij
i.v.m. kindercarnaval in
Zaal Reimink
Studiemiddag school
Uitslapen na verlichte optocht
School begint om 09.30 uur
Open dag L’veldse scholen
Start week van de
Lentekriebels
Juffendag gr. 1 -2
Alle kinderen om 12 vrij i.v.m.
studiemiddag team

Do. 23 mei
Do.30 mei
en
Vr. 31 mei

Auditonderzoek op school
Schoolvoetbaltoernooi
Theorie examen verkeer gr.8
Praktijk examen verkeer
Herdenking bevrijding L’veld
Koningsspelen op school
Klussenteam
Eindtoets gr. 8
Eindtoets gr. 8
Witte donderdagviering
Goede vrijdag
Start Paas-meivakantie
2e Paasdag
Koningsdag

Vervolg Paas- meivakantie
Bevrijdingsdag
1e schooldag na PaasMeivakantie
Schoolreis gr. 3 t/m 7
Hemelvaartsdagen
Alle kinderen vrij

