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Nieuwsbrief
Heilig Hartschool Lemelerveld
Werk aan de winkel dus!
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

Een goed begin
Terug van weggeweest!
Heerlijke vrije dagen achter de rug
met hopelijk veel gezelligheid en
feestelijkheden.
Wij wensen u alle goeds voor dit
nieuwe jaar, veel plezier,
gezelligheid en een heel gezond 2019 toe met uw
gezin.
Lekker uitgerust en klaar voor de 2e helft van het
schooljaar.
Terugblikkend op de kerstvieringen kunnen we met
trots zeggen dat het prachtig is verlopen. Blije en
trotse kindergezichten tijdens de voorstellingen.
Enthousiaste en minstens zo trotse ouders zaten
opeen gepropt om maar niets te missen. De
inzamelingsactie voor Jemen heeft uiteindelijk maar
liefst € 500,- opgeleverd. Hartelijk dank voor uw
gulheid en betrokkenheid.
Saamhorigheid letterlijk en figuurlijk.
Een woord van dank aan groep 8 is hierbij zeker op
zijn plaats want zij hebben buitengewoon veel
ondersteund in de voorbereiding maar ook na afloop
van dit feest!
Afgelopen maandag begon de school weer. Fijn om
elkaar weer te ontmoeten, samen te spelen, te
werken en te leren. Met groep 2 in het nieuwe lokaal,
de groepen 1 sterk verkleind door deze afsplitsing,
groep 3 gesetteld en met onze nieuwe gymleraar Jan
Frank die zijn entree heeft gemaakt. Met veel plezier
zijn de lessen weer begonnen, nieuwe thema’s voor
IPC zijn opgestart en een megaverpakking met nieuwe
chromebooks wacht op installatie.

Studiemiddag
Op maandag 14 januari zijn alle kinderen om 12 uur
vrij i.v.m. een studiemiddag van het team. Zij gaan dan
een vervolgtraining over IPC volgen.

Nieuwe website
Vanaf volgende week krijgen we een nieuwe website.
Met vernieuwde knoppen, afgeschermde delen en
handige links. Dit betekent ook dat we na verloop van
tijd stoppen met Klasbord en volledig overgaan via het
aan elkaar gekoppelde systeem. Ook hier wordt met
een app gewerkt. U hoort hier nog nader over.

Rapport mee
We hebben gepraat over de functionaliteit van het
(huidige) rapport in relatie tot de openstelling in
ParnasSys. Hierbij kwam ook de beoordeling van de
zaakvakken van de bovenbouw aan bod omdat we nu
immers IPC hebben.
We hebben afgesproken dat IPC op
het rapport vermeld wordt. Op het
winterrapport wordt beoordeeld
hoe de betrokkenheid van uw kind
bij IPC is en bij het zomerrapport
willen we ook het onderdeel vaardigheden toevoegen.
Op deze manier groeien we toe naar een portfolio van
het kind waarin de eigen ontwikkeling van uw kind
centraal staat. Het winterrapport gaat mee op
donderdag 7 februari.

Zorgmarkt/ Kennisborrel
Donderdag 17 januari houden we een ‘DWDD’ sessie
met gasten die ons wegwijs maken in de zorg en hulp
rondom kinderen. Het belooft een bijzondere avond te
worden, waarbij we tegelijkertijd een toast uitbrengen
op het nieuwe jaar. Meld u zich ook z.s.m. aan zodat
we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Mail naar;
ib.heilighartOB@catent.nl

Van groep 5

Groep 7

De kerstvakantie is voorbij en de eerste schoolweek in
2019 zit er weer op.
We hebben afgelopen maandag geproost en elkaar de
hand geschud op een
nieuw, gezond en gezellig
jaar. Dit wensen we
uiteraard iedereen toe.
Even een korte
terugblik….Voor de
vakantie hebben we genoten van de musical: “Het
land van overvloed”. De kinderen hebben het
fantastisch gedaan en we vonden het fijn, maar ook
wel spannend, dat er zoveel mensen kwamen kijken.
Voor en na deze musical genoten we van heerlijke
hapjes die thuis voorbereid waren. Door het intensief
oefenen van de minimusical, lag IPC even stil, maar
deze week hebben we het weer opgepakt.

Start IPC thema over democratie.
We zijn gestart in groep 7 en 8 met een spel over
politiek. In groepjes moesten de kinderen proberen
met overtuigende toespraakjes van 30 seconden
klasgenoten zover te krijgen dat ze zich zouden
aansluiten bij hun partij.
Goed kunnen spreken en aansprekende onderwerpen
bleken cruciaal om de zwevende kiezers over te halen.
De komende weken gaan we onze eigen politieke
partijen oprichten en sluiten we dit thema af met een
heuse verkiezing!

We werken nog even aan het thema: “Wat eten we
vandaag”. Twee kinderen mochten met juf Lauranne
boodschappen doen en om het jaar gezond te
beginnen, hebben we salades opgemaakt en geleerd
over de schijf van vijf.

Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari starten de Nationale
Voorleesdagen 2019. Tijdens deze dagen wordt er
extra aandacht besteed aan voorlezen. Voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en daarom
door anderen worden voorgelezen. Ook op onze
school zullen we daar aan mee doen. We starten deze
dag in alle groepen van onze school met het
voorleesontbijt! Hierover zullen wij u nog verder
informeren. Voor deze dagen zijn er een aantal
prentenboeken gekozen die extra aandacht krijgen. De
prentenboeken top 10!
Elk jaar wordt er één
prentenboek verkozen tot prentenboek van het jaar.
Een huis voor Harry van Leo Timmers (Querido) is
verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2019

Nieuws uit de peutergroep
DIEREN” EN BOEKEN … dat is het thema waarover we
de komende weken gaan werken, spelen en zingen in
de Peutermeespeelgroep. En dat wordt vast
gezellig! Daarvoor mogen de peuters de volgende
spullen mee naar school nemen.
Natuurlijk alleen als ze het zelf ook leuk
vinden en willen!
* hun lievelingsboek
* een knuffeldier
* een kussen, om lekker zacht en
ontspannen op te zitten tijdens het
voorlezen. (Graag alles wel voorzien van naam a.u.b.)
*In het kader van de “Nationale Voorleesdagen”
willen we graag ouders/ bekenden van de peuters
laten voorlezen in de groep. Dit willen we op vrijdag
25 januari en op maandag 28 januari gaan doen.
Mocht u interesse hebben dan kun u zich opgeven bij
de peutergroep.
Wij hebben weer veel zin in dit nieuwe
thema!
Hartelijke groeten van de
peuterjuffen.
PS; voor onze peuterouders
organiseren we nog een
leuke informatieavond over
Schrijfdans! Dit is op
30 januari.
Graag opgeven via het
antwoordstrookje of via de mail (zie peuterbrief).

Oud papier
In de bijlage ontvangt u een nieuw overzicht van de
indeling van de ouders om oud papier te halen voor
2019 en over een deel van 2020. Alle ouders staan
ingedeeld m.u.v. de gezinnen waarvan de vader in het
klussenteam zit (3 x per jaar) en de ouders die om zeer
specifieke, persoonlijke redenen niet kunnen
deelnemen. We hopen dat u de datum waarop u
verwacht wordt alvast noteert zodat u niet voor
verassingen komt te staan en daarmee mogelijk de
andere ouders overbelast. U wordt maximaal 1 x per
jaar ingepland en vaak zit er nog meer tijd tussen. Dus
graag even uw aandacht hiervoor. We kunnen de
telefoonnummers niet langer vermelden i.v.m. de
privacy.
Voor de komende papierronde worden de volgende
ouders verwacht.
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde op:
26 Januari 2019
T. Lieke A.
Meike van M.
Tess K
Ot L.
Pim W

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.

Groep 1
Een nieuw jaar en nieuwe groepen bij de kleuters.
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we afgelopen
maandag weer uitgerust en met veel plezier aan de
eerste schoolweek van het jaar 2019 begonnen. Om
dit te vieren hebben we reuzensterretjes aangestoken
in onze zandbak en hebben we elkaar een gelukkig
nieuwjaar gewenst. Daarna hebben we allemaal in
onze eigen klas op het jaar 2019 geproost met
kinderchampagne en wat lekkers!

Maar ook hebben we geproost op onze ‘nieuwe’ groep
want, zoals jullie misschien wel gehoord hebben,
hebben we nu 3 kleutergroepen. Alle kinderen van
groep 2 zitten nu in de 1000-potengroep waardoor de
kinderen van groep 1a en 1b nu wat meer ruimte in de
klas hebben. Ook willen we natuurlijk alle andere
kinderen, ouders en leerkrachten een heel fijn 2019
toewensen.

Voorleeswedstrijd
Woensdag 16 januari is het zover. Dan
vertegenwoordigt Luna Pot uit groep 7, onze huidige
voorleeskampioen, onze school, tijdens de Dalfser
scholenronde. Luna, wij wensen je ontzettend veel
succes en zijn nu al trots op je!

Gym X tra
Inschrijving GymXtra voorjaar 2019 geopend
Omdat de motorische en sociale ontwikkeling niet bij
ieder kind gelijk verloopt, is het lesprogramma
GymXtra ontwikkeld. Met GymXtra wordt er
spelenderwijs gewerkt aan onder andere motorische
en sociale vaardigheden, een gezonde(re) leefstijl en
zelfvertrouwen. U kunt uw kind weer aanmelden voor
GymXtra. Dinsdag 8 januari gaat de eerste GymXtra les
in Nieuwleusen weer van start en op donderdag 10
januari in Dalfsen.
Onder deskundige begeleiding van meerdere lesgevers
gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag. Het
doel van GymXtra is dat kinderen makkelijker de
aansluiting vinden bij bijvoorbeeld leeftijdsgenoten
tijdens het buitenspelen, de gymles op school en op
de sportvereniging.
In de gymlessen en gesprekken vooraf zitten de
motorische en sociale vaardigheden, leefstijl en
zelfvertrouwen verwerkt. Denk daarbij aan het leren
kennen van je eigen lichaam (o.a. verminderen van
angst voor bewegen), omgang met andere kinderen

(bijv. grenzen leren stellen) of conditionele aspecten
(o.a. overgewicht tegengaan).
Per deelnemer word in samenspraak met ouders een
plan opgesteld om motorische of sociale vaardigheden
te verbeteren. GymXtra is bedoeld voor kinderen van
6 tot en met 11 jaar.
Prijs en locatie
De GymXtra-lessen kosten € 32,50 (januari – mei
2019: 15 lessen). De lessen worden wekelijks gegeven
in zowel Dalfsen als Nieuwleusen. In Nieuwleusen is
het op dinsdag van 16.00-16.45 uur in De Spil. In
Dalfsen wordt GymXtra gegeven op donderdag van
16.00-16.45 uur in de Trefkoele+ (zaal A).
Aanmelden en vragen Aanmelden kan door een email te sturen naar één van de buurtsportcoaches via
buurtsportcoaches@dalfsen.nl. Vermeld in uw
aanvraag de naam van het kind, de leeftijd en het
telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Voordat
de aanmelding definitief is, vindt er een intakegesprek
plaats. Voor vragen of meer informatie kan contact
opgenomen worden met de buurtsportcoaches via
telefoonnummer 06 – 30 02 21 61 of via het
bovenstaande e-mailadres.

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 25 januari 2019

Agenda
Januari 2019
Ma. 14 jan.
Do. 17 jan.
Wo.23 jan.
Do.24 jan.
Vr. 25 jan.
Wo.30 jan.

Studiemiddag alle kinderen
vrij om 12 uur
Zorgmarkt voor ouders
Nationaal voorleesontbijt
Open huis Vechtdalcollege
Open huis Carmel College
Thema peuterouderavond

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

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

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

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

