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Informatieavond
Afgelopen dinsdag was
de informatieavond
met twee rondes in alle
groepen vanaf groep 1.
Een mooie gelegenheid
om kennis te maken
met de (nieuwe)
leerkracht(en) en te
horen over de aanpak binnen deze groep. Voor meer
ervaren ouders is het misschien gesneden koek maar
voor de nieuwkomers een fijne manier om meer te
weten te komen hoe de schooldag van je kind(eren)
eruitziet en wat er zoal speelt.
Daarnaast hebben we al enkele inloopspreekuren
gehad en bieden we die volgende week ook nog.
(ma 17-09 en wo. 19-09). Op de kalender vindt u ook
de info en de juiste tijden.
Natuurlijk is het altijd zo, dat wanneer u de leerkracht
tussentijds wilt spreken, u altijd de gelegenheid
geboden wordt om een afspraak te maken op korte
termijn.

Klasbord
We hebben al vaker de vraag
gekregen of de foto’s die
gedeeld worden via Klasbord,
ook geprint kunnen worden.
Dat kan niet. Maar het is wel mogelijk om een album
te downloaden van alle foto’s van het afgelopen jaar.
Dat is het verdienmodel van deze app. U krijgt hier
waarschijnlijk regelmatig melding van. Het is aan u of
u hier gebruik van wilt maken.

Schoolvieringen
Vandaag hebben we in twee rondes de opening van
het schooljaar gevierd. Mooie sfeervolle vieringen met
als thema; ‘elkaar begroeten en ontwerpen’. Met
aandacht, enthousiasme en respect hebben we
stilgestaan bij alles wat het jaar, de school en de aarde
ons te bieden heeft om een nieuw schooljaar te
ontwerpen. In de onderbouwviering kwamen de
peuters van de vrijdaggroep nog een stukje
meevieren. De ouders van de groepen 4 en 8 waren
ditmaal uitgenodigd. Deze groepen hadden een groot
aandeel in hun onderbouw- of bovenbouwviering.
Kortom, klaar voor de start!

Aan- afwezigheidsbord
We hebben sinds een week een aan- en
afwezigheidsbord bij de hoofdingang hangen zodat u
in één oogopslag kunt zien of een bepaalde juf of
meester er die dag is. We moeten wel bekennen dat
het nog niet helemaal ingebakken zit in ons systeem
om structureel het naambordje op de juiste stand te
schuiven.
Dit bord is vooral ook aangeschaft vanuit BHV
overwegingen voor personeel. Voor de kinderen
hanteren we namenlijsten bij ontruiming maar voor
de veiligheid van medewerkers en het voorkomen van
insluiting- in met name de naschoolse uren- hopen we
dat zo beter te voorkomen.

Kinderpostzegels
Op woensdag 26 september is
de jaarlijkse
kinderpostzegelactiedag. Kinderen uit de groepen 7 en
8 gaan dan langs de deuren om voor het goede doel te
verkopen. Nieuw dit jaar is dat er vanuit de organisatie
kinderpostzegels ook meer regionaal geld geschonken
kan worden aan een goed doel. Wij hebben groen licht
gegeven voor een donatie aan de bibliotheek.
Traditiegetrouw mogen de kinderen rond 12 uur
beginnen met de verkoop. Als het allemaal goed werkt
en te organiseren is, gaan ze verkopen middels een
app. Lukt dat niet goed genoeg, dan komen ze langs
met de bekende formulieren.

oorlogen. De komende weken zullen we nog veel leren
over de geschiedenis van Nederland. We hebben er
zin
in!

Activiteitenplan
Vóór de zomervakantie is het activiteitenplan
uitgegeven (op papier) en daarin wordt een andere
einddatum van de zomervakantie genoemd dan in de
schoolkalender. Niet handig natuurlijk. De waarheid
staat in de schoolkalender; de zomervakantie eindigt
op vr. 28 augustus 2019.

Klussenteam
Zaterdag 29 september komt
klussenteam 2 o.l.v. Koen
Heitbrink weer in actie. Dan zijn
er weer plenty klussen te doen.
Daar zijn we altijd erg blij mee.

Baby geboren
Juf Lisa Pol is de trotse mama
geworden van dochter Julia.
Moeder en dochter maken
het uitstekend. Wij
feliciteren juf Lisa, haar man
en grote broer Sam van harte!

Wij van Groep 8
Ook in groep acht zijn we na de vakantie weer
begonnen. De eerste dagen was dat even weer
wennen want hoe rekende je die grote keersommen
ook al weer uit? En wat moet je vroeg uit je bed zeg!
Maar nu we al weer twee weken naar school gaan,
zijn we weer helemaal gewend. In de klas zijn we al
hard aan het werk met rekenen, taal, spelling, Engels,
begrijpend lezen en ook IPC.
Dat is nieuw.
We hadden woensdag de opening van het thema
"Nederland wordt Nederland". Misschien hebben jullie
ons wel zien lopen in onze oranje kleding. Door het
spel "ik verklaar de oorlog aan..." te spelen snappen
we dat de grootte van een land verandert door

Bijen en rupsengroep
We zijn er weer! Oh, wat hadden we weer zin om te
beginnen, maar spannend was het ook.
Daarom hebben we de eerste week vooral de tijd
genomen om weer te wennen aan het schoolritme,
aan elkaar en het eigen maken van de klassenregels.
We hebben kennisgemaakt met het digikeuzebord.
Voortaan kunnen we digitaal kiezen wat we gaan doen
tijdens de inloop en het spelen en werken.
Ook het plannen van ons taakwerk kunnen we nu via
het digibord doen.
Nu alleen nog een beetje handigheid er in krijgen..
Groeten van de Bijen- en Rupsengroep.

Onze eerste weken in groep 4

We zitten al weer twee weken in groep 4! ‘Ik vind het
nu al leuk!’, zegt Finn. Het is leuk om met lezen
woordjes op te zoeken en die op te schrijven. We
hebben een leuke klas en een leuke juf. Ook schrijven
is leuk in groep 4. We gaan dit jaar de hoofdletters
leren. En met rekenen hebben we al plus- en
minsommen gedaan, maar ook al keersommen! Met
spelling vinden we het leuk om alle woordjes op te
schrijven in het werkboek. We kennen al de klap-,
tent-, plant- en strikwoordjes! IPC vinden we ook
helemaal super! We hebben een start gemaakt met
het thema ‘Onze wereld’. We hebben samen met
groep 3 een speurtocht gedaan, mindmaps en
kunstwerken van de natuur. Maaike zegt: ‘Het is leuk
om met de natuur te werken, want dan kun je zien
wat er allemaal in de natuur is’. Met buitenspelen
hebben we ook plezier. Maar de jongens zijn de
meisjes dan wel een beetje aan het plagen, hoor. En
meisjes plagen, is kusjes vragen! Toch?
Groep 4

Hoe gaat het in groep 6 ?
We zijn in groep 6 gestart met een nieuw thema van
IPC: luchthavens. We hebben het startpunt en de
kennisoogst gehad en gaan nu een muurkrant
ontwerpen bij een land. Tijdens ons startpunt hebben
we bepaald naar welke bestemming we wilden
afreizen. Vervolgens hebben we een koffer gevuld met
kleding, attributen en van alles en nog wat. Uiteraard
moest ook onze koffer gecontroleerd worden door de
douane. We kwamen erachter dat we toch heel wat
spullen bij ons hadden die we niet mee mochten
nemen of spullen die niet handig zijn om mee te
nemen als we op reis gaan.
Onze koffers zijn gelukkig wel gelabeld, dus mocht er
een koffer van de band vallen of ergens verloren rond
slingeren dan is het wel te achterhalen naar welk land
hij moet.
We hopen na het thema nog veel meer te kunnen
vertellen over luchthavens en verschillende
bestemmingen.
Groetjes van groep 6

Oud papier (Reminder)
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde
(29 september)
Ry Marsman (T)
Chloë van Loosbroek
Martyna Witzack
Tygo Zwijnenberg
Isa Pasman
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.

GymXtra gaat weer van start
Spelenderwijs werken aan motorische en sociale
vaardigheden van jonge kinderen

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. GymXtra is bedoeld voor kinderen van
6 tot en met 11 jaar. Vanaf nu is het weer mogelijk uw
kind in te schrijven.
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 bij
het sporten op de sportvereniging.
In de lessen 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) en conditionele aspecten
(o.a. overgewicht tegengaan).
Kosten en locatie
De kosten voor GymXtra zijn € 65,- voor een heel
seizoen (oktober 2018 – mei 2019). De lessen worden
één keer in de week gegeven in zowel Dalfsen als
Nieuwleusen.
Nieuwleusen: dinsdag van 16.00 - 16.45 uur in de Spil
Dalfsen : donderdag van 16.00 - 16.45 uur in
Trefkoele+ (zaal A).
Ook is het GymXtra aanbod beschikbaar via de
kindregeling van de gemeente Dalfsen. Meer
informatie over de kindregeling staat op
kindregeling.dalfsen.nl.
Aanmelden Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar één van de buurtsportcoaches via
buurtsportcoaches@dalfsen.nl. Vermeld in de
aanvraag de naam van het kind, de leeftijd en het

telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Voordat
de aanmelding definitief is, neemt één van de
buurtsportcoaches contact op.
Meer informatie
Meer informatie over GymXtra staat op
www.samendoenindalfsen.nl. Neem voor vragen
telefonisch contact op met één van de
buurtsportcoaches: Marco Hollak (tel 06 22 95 56 69)
of William van Lenthe (tel 06 30 02 21 61). Ze zijn ook
bereikbaar via buurtsportchoaches@dalfsen.nl.

Sports4Kids ook in het najaar
De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook hét
naschoolse sportaanbod Sports4Kids. Er is in het
voorjaar 2018 al heel veel na schooltijd gesport in de
gemeente Dalfsen met Sports4Kids en 2018 is nog niet
voorbij! Zo staan er dit najaar nog enkele interessante
clinics en cursussen op het programma. Bekijk het
actuele aanbod op
https://secure.dalfsen.nl/form/sports4kids. Via deze
website kan men zich ook aanmelden voor een cursus
en/of clinic.
Bij deelname aan de trefbalclinic leren de kinderen
een aantal trucs die ze meteen voor het
schooltrefbaltoernooi kunnen inzetten. En ook voor de
cursus weerbaarheid zijn er nog enkele plekken vrij.
Deze cursus geeft het kind net dat zetje in de rug om
overeind te blijven in deze ‘verharde’ maatschappij. Of
wat te denken van sportmix? Een middag waarin de
meest uitdagende sporten afwisselend in één clinic
worden aangeboden. Echt iets voor degene die nog op
zoek zijn naar een leuke sport die bij ze past!
Meer informatie Meer informatie over Sport4Kids
staat op www.samendoenindalfsen.nl. Neem voor
vragen telefonisch contact op met een van de
buurtsportcoaches: Marco Hollak (tel 06 22 95 56 69)
of William van Lenthe (tel 06 30 02 21 61). Ze zijn ook
bereikbaar via buurtsportchoaches@dalfsen.nl.

Uitnodiging (Reminder)
Let op; morgen al
Graag willen wij jong en oud uitnodigen voor een
speciale viering in de Heilig Hart Kerk van Lemelerveld
op zaterdag 15 september a.s. om 19.00 uur die
begeleidt gaat worden door Voices.
Het thema van deze opstartviering aan het begin van
het schooljaar is ‘Stap je mee?’ We stappen een nieuw
schooljaar in. Welke stappen gaan we allemaal zetten?
We willen je vragen om je fijnste, mooiste, sportiefste
enz… schoenen aan te trekken, want deze spelen ook
een rol in de viering. Alle kinderen mogen zelfs een
extra schoen meenemen en die bij het altaar neer
zetten. Misschien komt er wel wat in…..
We zouden het heel leuk vinden als je komt!
Groeten van Ester Cents, Marga ten Have, Lyda
Hofhuis, Nolly Holterman, Riky Harink en Arnold
Huijsmans.
Namens de werkgroep ‘opstartviering’

September
MA. 17sept.
DI. 18 sept.
WO.19 Sept.

Inloopspreekuur (15.30-16.15u)
MR vergadering
Inloopspreekuur (13.30-14.15
uur)

Vr. 21 Sept.
WO.26 Sept.
ZA. 29 Sept.

Schoonmaak kleutermateriaal
Kinderpostzegelactie
Klussenteam 2

Oktober
MA. 1 okt.

Studiemiddag (alle kinderen om
12.00 uur vrij)

WO. 3 okt.

Kinderpostzegelactie
Pay-day ouderbijdrage
Start Kinderboekenweek
VR.12 okt.
Afsluiting kinderboekenweek
Sallandse techniekdagen
WO. 17 okt.
Fietscontrole
MA. 22 T/M VR. 26 OKT.
HERFSTVAKANTIE
ZA. 27 OKT.
Klussenteam 3
MA. 29 okt.
Studiedag (kinderen vrij)
(Let op; direct aansluitend op
herfstvakantie)

Peuterklas wél open

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 28 september 2018

