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Leerlingenraad
Vlak voor de herfstvakantie
vonden op vrijdag de
leerlingenraadsverkiezingen
plaats. In de weken ervoor
konden kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 zich
kandidaat stellen en campagne voeren om zo zoveel
mogelijk stemmen binnen de eigen klas te vergaren.
Als er meer dan 4 kinderen zich kandidaat stellen, zijn
er eerst voorverkiezingen binnen de eigen klas.
Uiteindelijk gaan er dus 4 kinderen per klas door naar
de officiële verkiezing. De kinderen die de meeste
stemmen uit de eigen groep kregen tijdens de
verkiezing zijn verkozen en geplaatst in de
leerlingenraad van dit schooljaar. De raad bestaat uit;
Ravi en Noé uit groep 5, Xavi en Loïs uit groep 6, Ot en
Sterre uit groep 7 en tot slot Evi en Ann uit groep 8.
Zij praten samen met de directeur ongeveer 6 x per
jaar over allerlei zaken die zij namens de klas in willen
brengen. Ook worden er vanuit school items
voorgelegd aan de leerlingenraad om ook meningen
van kinderen te peilen. Een mooie vorm van
democratisch overleg tussen de belanghebbenden van
de school.
De eerste raadsvergadering vindt morgen plaats.

Oudergesprekken
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een
oudergesprek over uw kind(eren) met de
desbetreffende groepsleerkracht(en). Deze
gesprekken in november staan in het teken van het
welbevinden van uw kind. We zijn er van overtuigd dat
dit het vertrekpunt moet zijn van onze gesprekken. Als

het welbevinden niet op orde is, komt het leren vaak
ook niet op gang. Daarom worden alle ouders
uitgenodigd voor deze gespreksronde. U ontvangt
vooraf ook alvast het gespreksformulier opdat er
nagedacht kan worden hoe u zelf denkt over bepaalde
punten. Tijdens dit gesprek zal ook aan u ook gevraagd
worden hoe u het prettig vindt om contact te houden.
We gaan meer maatwerk leveren. Dit betekent in de
praktijk dat geen bericht goed bericht is. Als u geen
behoefte heeft aan een voortgangsgesprek of iets
anders wilt bespreken en school heeft ook niets te
melden, dan wordt er dus geen officieel
gespreksmoment met u gepland. Wanneer één van
beide partijen of allebei dit wel wenselijk vinden,
wordt dit wel gepland tijdens één van de
gespreksrondes of op een ander moment.
U kunt de voortgang van uw kind volgen via Parnassys.
We willen dus meer inspelen op de behoefte en
noodzaak tot een gesprek en niet een structuur in
stand houden omdat we dit altijd zo deden. Kortom,
nog net zoveel mogelijkheden maar dan altijd vanuit
(wederzijdse) behoefte.
In de komende periode onderzoeken we of het
papieren rapport nog voldoende toegevoegde waarde
heeft. Of dat dit ook in Parnassys getoond kan
worden. Hierover houden we u op de hoogte. Als u
tips of aanbevelingen voor ons heeft hieromtrent, dan
horen we het graag.

Schoolschoonmaak
Het is alweer november en dat betekent dat de 2e
ronde schoolschoonmaak al weer op de planning van
volgende week staat(week van 5-9 november). Maakt
u zelf tijdig een afspraak met de leerkracht over het
geschikte moment voor de schoonmaak? Indien nodig,
zal de leerkracht u helpen herinneren.

Mail naar leerkracht

Juf Hanneke

In de schoolkalender treft u de contactgegevens van
de leerkrachten zodat u ze kunt bereiken op een
andere manier dan mondeling. We hebben hier
afspraken over gemaakt dat u er vanuit moet gaan dat
u binnen 5 werkdagen antwoord mag verwachten (zie
schoolgids). Dat klinkt misschien lang maar de meeste
leerkrachten werken parttime en zijn niet verplicht om
hun mail op niet werkdagen te checken. Mail is
sowieso niet geschikt voor ziekmelding van uw kind
maar eigenlijk ook niet om een (gevoelige) kwestie te
bespreken. Ons inziens kan dit beter in een mondeling
gesprek (telefonisch en/of op afspraak) zodat je zeker
weet van elkaar dat je begrijpt wat de ander bedoelt.
De mail kunt u wel goed gebruiken voor overige
mededelingen of voor het verzoeken om een
(telefonische) afspraak maar dat mag natuurlijk ook
altijd mondeling.

Beste ouders van de Rupsengroep en Bijengroep,
Woensdag 21 november zal juf Hanneke een
hersteloperatie ondergaan. Dit betekent concreet, dat
zij ongeveer 3 weken uit de running zal zijn. Gelukkig is
juf Hilde Elshof (van de kleuters) in de gelegenheid om
samen met juf Joos de Rupsengroep te draaien. Juf
Erna zal tijdelijk extra in de Bijengroep werken.

Aanvullende verzekering
Het kalenderjaar 2018 schiet al weer naar het eind.
Rond deze periode gaan de zorgverzekeraars u nieuwe
voorstellen doen rondom uw zorgverzekering voor
2019. Daarom willen wij u het volgende graag
meegeven; als uw kind in aanmerking komt voor een
behandeling op welk gebied dan ook, wordt dit vaak
vergoed vanuit het aanvullend budget van uw
zorgverzekering. Dat is gunstig omdat hulp dan snel
opgestart kan worden en u niet voor hoge kosten
wordt gesteld. Misschien een belangrijk moment om
te overwegen of u aanvullend verzekerd bent of uw
verzekering hierop gaat uitbreiden. Zaken als dyslexie
kinderfysio vallen onder de basisverzekering maar bij
overige hulp waarbij u kunt denken aan bv. psychosociale hulp (Marion Korenromp), een osteopaat of
andere door de verzekering erkend als altenatieve
geneeswijzen. Uiteraard zullen er wel onderlinge
verschillen bestaan tussen de diverse zorg
verzekeringen. De gemeente is verantwoordelijk voor
overige jeugdhulp en deze wordt bekostigd van de
WMO jeugdregeling.

Groep 1-2
In de bijengroep
Graag wilden wij aan elkaar vertellen wat wij in de
herfstvakantie gedaan
hebben. Dit is op een leuke
en speciale manier gebeurd.
Eerst hebben alle kinderen
een tekening gemaakt over
wat zij gedaan hebben in de
vakantie. Vervolgens was de
opdracht om te gaan
rondlopen door de klas met
de tekening die je gemaakt
had. Als je iemand tegen
kwam, gaf je deze een high-five. Dit was het teken dat
je met elkaar in gesprek ging. Beide kinderen
vertelden dan wat ze getekend hadden/ gedaan
hadden in de vakantie. Was je beide aan de beurt
geweest? Dan zocht je een nieuwe klasgenoot op! Het
was erg leuk om op deze manier met elkaar verhalen
uit te wisselen!

Zorgouderavond
We hebben de goede gewoonte om om de paar jaar
een zorgmarkt/ ouderavond te organiseren. Telkens
merken we dat we daarmee ouders goed tegemoet
komen in hun behoefte om meer te weten te komen
over zorg voor hun kind in het algemeen en specifieke
hulp. We hebben deze avond gepland op;
Donderdag 17 januari van 19.30 uur – 21.30 uur.
Het belooft een sprankelende en informatieve avond
te worden.
Dus noteer alvast deze datum. Op een later moment
ontvangt de officiële uitnodiging en het programma
van de avond.

Groep 3
Dinsdagmiddag hadden we het startpunt van ons
nieuwe IPC thema "We zijn
wat we eten". Abida
Brouwer (mama van Dewi)
kwam wat vertellen en laten
zien over haar werk in de
keuken van een hotel
restaurant. Nogmaals
bedankt voor je leuke
presentatie Abida! Daarna
deden we een ren-je-rot
spel om onze kennis over
gezond eten te testen.
Verder zijn we een
restaurant rijker in de klas: de huishoek is
omgetoverd tot 'Mikdonos Restorant'.

Groep 5
De luchthaven
De vrijdag voor de
vakantie, hebben wij het
thema luchthavens van IPC
afgerond. Er kwamen
allemaal ouders en opa’s
en oma’s kijken. We
hadden een journalist,
douane, 4 stewardessen
en 2 piloten. We hebben
een muurkrant gemaakt
en een plattegrond. Ook hebben we onze eigen logo’s
gemaakt. Die konden ze bewonderen.We vonden het
super leuk om te maken en presenteren.
Groetjes Lonne en Ize groep 5!

Oud papier
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde
24 november
Lars P (T)
Bart O
Merle R
Sanne W
Esmee K
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.

Klussenteam
Zaterdag 1 december komt
klussenteam 1 o.l.v. Pascal Ogink weer
in actie. Op de schoolkalender staat een
foutieve zaterdag vermeld. (za. 24
november). Op 1 december zijn er weer
plenty klussen te doen. Daar zijn we altijd erg blij mee.

Groep 7
Na de Herfstvakantie weer van start……..
Alle kinderen van de school hebben lekker een weekje
vrij gehad. Nu moeten we weer aan de slag. In groep 7
en 8 hebben ze weer een nieuw thema met IPC en dat
is : De wijde Wereld. We
hebben het startpunt al
gehad en dat was een spel
over handel. Onze klas
heeft er veel van geleerd en
het was een super leuk spel.
En groep 7 heeft op
woensdag 31 oktober een toets van topografie gehad.
Als 80% van de klas (dat zijn ong. 23 kinderen) een 10
haalt dan gaat Meester Sander trakteren! We zijn heel
erg benieuwd!!
Groetjes Sky en Luna

Jaarvergadering Oudervereniging
Algemene ledenvergadering OR
Op dinsdag 6 november a.s. houdt de oudervereniging
de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij we u als ouder
hierbij van harte uitnodiging om deze vergadering bij
te wonen. Onze oudervereniging is een zelfstandig
orgaan en houdt daarom jaarlijks een algemene
ledenvergadering. Het doel van deze jaarlijkse
ledenvergadering is om u als ouder/verzorger of
betrokkene van de school, te informeren over de
werkzaamheden van de Oudervereniging van het
afgelopen schooljaar 2017-2018. Aan de orde komen
o.a. het financiële jaarverslag en de officiële
vaststelling van de contributie.
De vergadering wordt
gehouden in de
“Octopus”.
Aanvang 20:00 uur.
De Oudervereniging

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 16 november 2018

November
DI 6 nov.
MA. 12 nov.
DI.13 nov.
WO.14 nov.
DO. 15 nov.
DI. 20 nov.

December
Za. 1 dec.
DI. 4 dec.
WO. 5 dec.
DO. 19 dec.
VR. 21 dec.

OR (jaar) vergadering
Voorlichting VO Vechtdal
Ommen
Oudergesprekken
Voorlichting VO Carmel Raalte
Oudergesprekken (gr.8)
Oudergesprekken
Knutselavond kleuters

Klussenteam 1
MR vergadering
Sinterklaasfeest op school
Kerstviering op school
Alle kinderen om 12 uur vrij
Start kerstvakantie
t/m vr. 4 jan. 2019

