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Een groot compliment aan de ouders uit de eerste
schoolschoonmaakweek. Alle lokalen en de geplande
nevenruimtes zijn heel goed en intensief
schoongemaakt. Echt eer van je werk, zullen we maar
zeggen! Fijn dat het zo vanzelf liep met het plannen
van de afspraken, het afstemmen en uitvoeren.
Nogmaals dank en op een mooie voortzetting!

Inbraak
U heeft het vast al gehoord via de kinderen. Onlangs is
er in het weekend ingebroken in
de school. Er is schade ontstaan
aan de achterdeur en een
lichtkoepel. Gelukkig hebben we
camerabeelden die de politie
kunnen ondersteunen bij het
onderzoek. Er is niets
verdwenen. Het alarm ging al
vrij vlot af en dan is er snel
opvolging. De kinderen waren
uiteraard erg onder de indruk
en ook verontwaardigd over
zoveel brutaliteit. Ze wilden het naadje van de kous
weten.
We hopen van harte dat de dader(s) staande
gehouden worden en er een wijze les van leren.
Gelukkig is er zo op het eerste gezicht niets buit
gemaakt, enkel schade. Dat leverde nog wel de
opmerking op van een leerling, dat het echt domme
dieven betrof want ze hadden niet eens de
schoolwedstrijdbekers van de sporttoernooien
meegenomen! Amateurtjes dus! 😊

Zonnepanelen
Lang verwacht maar nu is het dan eindelijk zover! In
de herfstvakantie worden er zonnepanelen geplaatst.
Het dak van de school ligt hier zeer gunstig voor. Het is
wel jammer dat het zo lang geduurd heeft alvorens wij
aan de beurt zijn voor de plaatsing, zeker gezien de
prachtige afgelopen zomer. Dit is een overkoepelend
project voor een groot aantal catentscholen

Van groep 8
IPC
Met IPC werken we al een aantal werken aan het
thema; Nederland wordt Nederland. In dit thema
gaan we onderzoeken hoe Nederland ontstaan is
en welke gebeurtenissen en personen daarbij
belangrijk waren. We hebben kaarten gemaakt,
handelsroutes uitgezocht, kaften van nieuwe
boeken ontworpen en stambomen uitgezocht.
Volgende week ronden we dit eerste thema af. Ik
ben benieuwd hoe we dat gaan doen, het wordt
vast weer iets bijzonders.

povo
Aan het begin van groep 8 nemen we de POVO af,
Dit is een oude cito eindtoets die we dan gaan
analyseren. Op die manier weten we precies waar
we dit schooljaar nog aan moeten werken en wat
al hartstikke goed gaat. Deze toetsen hebben we
al gehad. Pfff dat was best even zweten. Sommige
vragen waren moeilijk, andere vielen heel erg
mee, maar wat moesten we ons lang
concentreren! Ook dat is een leermoment. want
het blijkt dat we dit best wel kunnen. Je komt er
zo achter wat je nodig hebt om je goed te kunnen

concentreren. We weten nu allemaal waar we
nog aan willen werken en deze plannen gaan we
dan de rest van het jaar uitvoeren en hiermee
laten we zien dat we ook eigenaar zijn van ons
leren.
Kinderboekenweek
Bij de opening van de kinderenboekenweek
kregen we van Peter Schots en Scheef twee
leesboeken. Dit leken ons hele leuke boeken, we
gingen er dan ook graag in lezen. Alles stond de
afgelopen week in het thema van lezen en
vriendschap. Zo hebben we verschillende
boekenkringen gedaan, veel gedanst op het liedje
van kinderen voor kinderen en een eigen verhaal
geschreven. Dat was nog wel een dingetje want
hoe schrijf je met zo veel mensen een verhaal?
Uiteindelijk is het ons gelukt en we hebben een
spannend verhaal geschreven waarin het begrip
vriendschap centraal staat.

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

Buurman &
buurman

Bloembollen
Via de gemeente hebben we een heleboel
bloembollen (wel 1000!) gekregen. Die gaan we
volgende week planten rond de school. Wat zal
de school er straks in het voorjaar dan kleurig
uitzien met al die bloemen eromheen!! En het is
lekker weer wat anders dan een reken- of taalles.

Vandaag hebben de
groepen 1 t/m 4 en de
peuters genoten van
een korte voorstelling
van “buurman en
buurman’, vertolkt
door 2 meesters van
een andere
Catentschool. Het
geheel sloot mooi aan
bij het thema van de
kinderboekenweek
over vriendschap en was daarmee tevens een mooie
afsluiting van deze projectweek.

Hekje peuters

Groep 6

We hebben een nieuw hekje erbij! Er is een
afscheiding gemaakt tussen het kleuterplein en
het plein voor de grotere kinderen.
Tot voorkort waren de haaientanden op de tegels
voldoende begrenzing om het einde van het
peuter-kleuterplein aan te duiden. Met de komst
van nog jongere en/of
ondernemende peuters, is een
extra hekje geen gek idee!

Trefbaltoernooi woensdagmiddag in de Trefkoele.
We hadden eerst een trefbalclinic van Lars.
Hij gaf les in Lemelerveld in de sporthal Heidepark.
En daar gaf hij hele goeie tips, bijvoorbeeld dat je
beter naar de zijkanten kunt
gooien. We hadden twee
teams gemaakt en in het
eerste team zaten: Dido,
Siem, Manon,Lieke A., Henny,
Joep, Daan en Bing.
In het tweede team zaten: Wesley, Sofie, Xavi,Tess,
Katy, Lyon, Koen en Yvar.
En het eerste team gaat naar de finale!!
Het was heel leuk allemaal.

Groep 4
IPC ‘Onze wereld’
Wij hebben met natuurkundeles een proefje gedaan.
We hebben voorspellingen gedaan over hoe goed
onze bonenzaadjes zouden groeien in verschillende
soorten natuur. Zo hebben we potjes gevuld met
potgrond, houtsnippers, bladeren, zand, takjes, aarde
en zaagsel. Onze voorspellingen komen niet helemaal
uit! We dachten dat het bonenzaadje niet zou
ontkiemen in het zaagsel, maar dit is nu na twee
weken wel gebeurd! Hetzelfde geldt voor het potje
met de houtsnippers. Dus deze bodem is dus meer
vruchtbaar dan wij dachten. Het plantje in het potje
met aarde groeit reuzesnel! Dit hadden wij ook wel
verwacht. Alleen het potje gevuld met het potgrond
valt ons tegen; hier groeit nog steeds geen plantje uit.
We zijn nu aan het bedenken hoe dit kan…
Ook hebben we met natuur gekeken naar de
verschillende leefwerelden van de insecten om ons
heen. We zijn op onderzoek uitgegaan rondom de
school en hebben in een mindmap getekend, welke
insecten leven op welke plekken. Met aardrijkskunde
hebben we ook gekeken naar de leefwereld van
andere dieren op de wereld. We mochten zelf per
groepje een dier kiezen en we hebben op de computer
en in boeken naar informatie over hun leefwereld
gezocht. Waar leven ze en waarom leven ze daar? Wat
hebben de dieren in hun leefomgeving nodig? We zijn
nu bezig met de presentaties in de klas.
Volgende week woensdag is alweer de afsluiting van
ons thema ‘Onze wereld’ en gaan we schilderen.
Groetjes groep 4

Groep 2
Cultuuruitje met de kleuters
Wat een geluk! Vorige week zijn de Bijen- en de
Rupsengroepkinderen getrakteerd op de prachtige
voorstelling ‘Zelluf’ van Stichting Garage TDI. Het was
een eindje lopen naar de Heideparkschool, maar onze
kanjers hebben het toch maar even gedaan.
We hebben genoten van prachtige dans op vrolijke en
soms ontroerende muziek. We leefden helemaal mee
met het meisje dat haar zwarte beer was kwijtgeraakt.
Gelukkig vond haar vriendin hem terug en konden ze
er weer fijn samen mee spelen.
Aan het eind van de voorstelling mochten wij nog zelf
in actie komen. We hebben gedanst en
ontspanningsoefeningen gedaan. De kinderen waren
reuze enthousiast!

Klussenteam
Zaterdag 27 oktober (laatste zaterdag
in de herfstvakantie) komt
klussenteam 3 o.l.v. Marcel Harmsen
weer in actie. Dan zijn er weer plenty
klussen te doen. Daar zijn we altijd erg
blij mee.

Oud papier
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde
(27 oktober laatste zaterdag in
herfstvakantie )
Nikki Herms (T)
Suus Hogeboom
Puk Masman
Roan de Vos
Noa Boerkamp
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.

Studiedag

De volgende Nieuwsbrief

Maandag 29 oktober (aansluitend) zijn alle kinderen
vrij i.v.m. een studiemiddag. De peuterklas is bij
belangstelling gewoon open.

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

Gevraagd!
We zijn op zoek naar een invalschoolschoonmaakster
voor onze school. Wie kan ons een tip geven of in
contact brengen met een mogelijke geschikte
kandidaat? Uren en werktijden in overleg
bespreekbaar. Goede CAO voorwaarden onderwijs.
Voor meer info kunt u zich wenden tot Mariëtte
Reimert.

De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 2 november 2018

Gevraagd!
De ouderschilderwerkgroep is op zoek naar
ondersteuning voor met name de donderdag. Dan
worden voorafgaand aan het schilderen op vrijdag, de
tekeningen op de ramen gemaakt. Wie heeft er tijd en
zin om dit enkele keren per jaar te doen? Je hoeft er
niet perse creatief voor te zijn of een tekentalent voor
te bezitten omdat er voorbeelden zijn die
overgetekend worden. Goede arbeidsvoorwaarden;
echte koffie en een heleboel gezellige kinderen en
meesters en juffen.
Voor meer info kun je terecht bij de coördinator;
Hedwig van den Berg (tel; 331368)

Vakdocent(en)
Na de herfstvakantie start Alinda Mars als
muziekdocent op onze school. Zij wordt ingezet m.b.v.
de verkregen werkdrukgelden van de overheid. Alinda
gaat in alle groepen muziekles geven op vrijdag, 1x per
14 dagen. Alinda is wellicht bij velen van u bekend, als
dorpsgenoot maar ook via Polyhymnia. Tevens willen
we voor de resterende gelden graag een vakdocent
gym, maar dit traject is nog niet afgerond.

Herfstvakantie
Nog een weekje en dan is het alweer herfstvakantie.
De tijd vliegt! Ondanks het schitterende zomerse weer
zijn we achter de schermen al weer voorzichtig bezig
met de periode na de herfstvakantie, waaronder alle
gezellige festiviteiten die op de rol staan. Wij wensen
iedereen een hele fijne vakantie. Lekker een weekje
uitrusten met hopelijk fijn (herfst)weer.
Graag tot dinsdag 30 oktober!

Oktober
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
November
DI 6 nov.
MA. 12 nov.
DI.13 nov.
WO.14 nov.
DO. 15 nov.
DI.20 nov.
ZA. 24 nov.
December
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

