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Kerstviering op welke dag?
Verwarrend! Op de vorige
nieuwsbrief stond in de
kalender een foutieve melding
over de kerstviering van 2018.
Dag en datum kwamen niet
overeen. De kerstviering is
zoals gewoonlijk op een
woensdag en dit jaar op 19 december. Reserveer deze
datum alvast want het belooft een prachtig en
indrukwekkend iets te worden.

Sinterklaas in aantocht
Nog een nachtje slapen en dan komt Sint weer aan in
Nederland. Een gezellige en soms ook spannende tijd
voor de kinderen.
We hopen dat de Sint tijd heeft om op wo. 5
december onze school te
vereren met een bezoekje.
De school wordt ondertussen
in gereedheid gebracht. De
themahoek bij de
hoofdingang wordt in stijl
aangekleed, er verschijnen
prachtige raamschilderingen
en het sinterklaasjournaal is het nieuws van de dag.
De grotere kinderen (vanaf groep 5) helpen de Sint
een handje. Zij trekken lootjes, maken een surprise en
gedicht voor hun klasgenoot of misschien wel voor
meester of juf. Kortom, een spannende tijd met heel
veel gezelligheid! Zie ginds komt de stoomboot…..

De voorleeswedstrijd was begonnen met 4 kandidaten
in groep 7 en 3 kandidaten in groep 8. Van groep 7
waren dat Manon, Suus, Ize en Luna. In groep 8 waren
dat Noa, Evi en Nikki. Er werden klassenfinales
gehouden en uit de vier van groep 7 kwamen Luna en
Ize. Groep 8 hield ook klassenfinales en daar kwamen
Nikki en Evi uit. Op 6 November was de schoolfinale in
de Octopus. Meester Sander deed het voorwoord en
daarna ging Ize op de bank boven op de tafel zitten. Zij
was de eerste kandidaat. Daarna kwam Nikki, Luna en
tot slot Evi. Toen was het tijd voor juryoverleg. De
klassen mochten ongeveer 10 minuten buitenspelen.
Na het buitenspelen moest iedereen terug naar de
Octopus. De kandidaten
gingen weer op de bank
zitten en juf Mariëtte
zei iets goeds over alle
deelnemers. Toen
werd er bekend
gemaakt wie tot DE
voorleeskampioen
van de HeiligHartschool was
verkozen Er kwam
een spannende
roffel. Directrice
Mariëtte zei:
Degene die heeft
gewonnen toonde veel emotie
en met het vrolijke gezicht liet ze zien dat ze
er veel plezier in had. De winnaar is
geworden……………..Luna! Ze kreeg een oorkonde met
daarop geschreven dat ze de voorleeskampioen van
H.Hartschool is!
Thuis hebben we nog heerlijk taart gegeten om dit te
vieren.
Groetjes Luna

Schoolfotograaf?
Binnen de OR is er gesproken over de (jaarlijkse)
invulling wat betreft de schoolfotograaf. Er is besloten
dat we voorlopig naar een cyclus gaan van 1x per 2
jaar de schoolfotograaf met de uitgebreide fotoshoot
(individueel, familie en klassenfoto) en elk jaar een
klassenfoto. Kortom in dit schooljaar (voorjaar 2019) is
de klassenfoto aan de beurt en in het komende
schooljaar 2019-2020 de uitgebreide ronde. We hopen
dat er op termijn gewerkt kan worden met vooraf
digitaal aanmelden bij belangstelling. Dat is voor alle
partijen een goede ontwikkeling. Nu bedienen we een
relatief kleine groep belanghebbenden terwijl
iedereen op de foto gaat. We verwachten dat de
meeste ouders de klassenfoto van toevoegde waarde
vinden. Als u vanuit de AVG wetgeving bezwaren heeft
dat uw kind hiervoor gefotografeerd worden, horen
we dat graag. U hoort op een later moment wanneer
de klassenfoto gemaakt gaat worden.

Peuters
Wist-u-dat ?
…we werkten over het thema ‘ik en mijn huis’?
…een wandeling hebben gemaakt door de buurt. We
zijn gaan kijken naar de verschillende huizen? Welk
huis heeft een plat dak? Zijn er dakpannen op het dak?
Heeft het huis ramen? Is er een huisnummer?
…we in de klas al hele hoge muren kunnen bouwen?
…Bezig zijn met hoog en laag? Wie is er hoger? Jij op
het krukje of ik op de trap?
…we het liedje ‘In Holland staat een huis’ zingen en
hier ook al best een beetje goed bij kunnen dansen?
…we heel goed huizen kunnen bouwen en dan met
kleden een dak maken? Daarna lekker boekjes lezen in
ons zelfgebouwde huis. We kunnen ons er zelfs goed
in verstoppen.
…we allemaal een foto mee mogen nemen van ons
fijnste plekje in huis? En we deze allemaal in onze
boom ophangen?
… ons thema “Ik & mijn
huis” nu afgerond is?
… alle peuters een mooi
schilderij gemaakt
hebben voor in hun
eigen huis? Iedereen wil
toch prachtige, originele
kunst aan de muur!
… deze schilderijen
gemaakt zijn met
verschillende kleuren
verf en maar één kraal?
… we ook een
zelfgemaakte lijst om het
schilderij geknutseld
hebben?

… de peuters dus een beetje ‘kunstenaars’ zijn?
… ons Lieveheersbeestjeslokaal nu ingericht is voor
het nieuwe thema? En dat gaat natuurlijk over …
Sinterklaas & zijn pieten!
… de kinderen heerlijk kunnen spelen in het
Pietenhuis, de slaapkamer van Sint, de bakkerij en de
inpakhoek?
… er dan ook kleine Pietjes & Sinterklaasjes door onze
school lopen en dansen?
… er een heleboel cadeautjes ingepakt gaan worden
door de peuters?
(En ook weer uitgepakt denken wij …!)
… we samen met elkaar een grote stoomboot gaan
bouwen in onze
‘werkplaats’?
… daarná zeker in deze
boot gevaren gaat
worden? Met een groot
roer én een vlag op de
stoomboot!
… er niet alleen heel fijn
gespeeld wordt in deze
hoeken, maar dat de
peuters er ook veel
kunnen leren?
… dit samen SPELEN en
samen LEREN vooral veel
PLEZIER geeft aan de
peuters en hun juffen?
… er héél veel houten klompjes in onze klas staan?
Daar past vast wel iets lekkers in denken wij! (Nu
maar hopen dat Piet dit leest …)
… wij zelfs 3 x de verjaardag van Sinterklaas gaan
vieren, zodat alle peuters er één keer bij kunnen zijn?
Dan komt Sint & Piet niet ‘echt’ in de klas, hoor … dat
is een beetje te spannend!
… het desondanks wel heel gezellig gaat worden
zonder de echte Sint & Piet?
Kom gerust eens kijken!

Groep 8
IPC
Het nieuwe thema van groep 8 heet de wijde wereld.
Daar hebben we jullie in een vorige nieuwsbrief over
verteld. Vorige week hebben we geleerd dat veel
producten uit de supermarkt helemaal niet uit
Nederland komen. Zo ontdekten we dat we boontjes
uit Peru eten, paprika’s uit Spanje, kaas uit Italië en
nog veel meer. We hadden wel zes winkelmandjes vol!
Na zoveel internationale producten werd het tijd voor
een lokaal product. Dus gingen we op de fiets naar de
kaasboerderij in Dalmsholte. Daar aangekomen kregen
we een rondleiding van Joke (de baas). Dit was leuk en
leerzaam. Maar eerlijk is eerlijk, soms moesten we wel
even wennen aan de geur hoor!! Op school kregen we
de opdracht om een reclame te maken voor dit
bedrijf. We hebben folders gemaakt, posters en zelfs

reclame filmpjes. Op dit
moment zijn we alle
bedrijven van Lemelerveld
in kaart aan het brengen.
En onderzoeken we of dit
bedrijven zijn die lokaal,
nationaal of zelfs
internationaal werken.

Nederland leest
Woensdag kwam Ada Kogelman van de bieb bij ons in
de klas. Zij vertelde ons over het boek Graaf Sandwich.
Dit boek hebben we allemaal gekregen om te lezen.
Het gaat over eten, grappige weetjes over eten en
feiten over eten. We hebben ook proefjes gedaan.
Wist je dat zachte chips weer lekker smaakt als je een
krakend geluid hoort. Zo kan jij je smaak foppen. De
komende weken zullen we veel uit dit boek lezen en
ook nog wat proefjes doen

‘Speuren en verzamelen’ in de
Rupsengroep.
Hoera, het is herfst! Hèt seizoen waarin dieren zich
voorbereiden op de kou. Op het digibord hebben we
daarom filmpjes bekeken hoe de dieren warme
holletjes maken en met welke materialen ze dit doen.
Zo konden we als echte speurneuzen op zoek gaan
naar takjes, mos, blaadjes, veertjes en andere
natuurlijke materialen. Deze konden we gebruiken om
de holletjes te bouwen voor onze dieren in het
‘Uilennestjes-bos’. Ook hebben we veel
rekenspelletjes gedaan met de gevonden eikels en
kastanjes. We hebben herfstliedjes gezongen en met
de muziek-juf Alinda hebben we ‘herfstmuziek’
gemaakt met de boom- whackers. Nu maken we ons
langzaam op voor het Sinterklaasfeest. Nog een paar
nachtjes slapen en dan komt hij weer naar Nederland.
Spannend!!

Ontbijt bij de boer
Wij zijn vrijdag 9 november met de klas naar de
varkensboerderij geweest van Anne-Marie Noordman.
We gingen op de fiets daar naartoe. Eerst gingen we
ontbijten en we hadden nog een interview met de
stentor. Na het eten kregen we workshops van allerlei
bedrijven zoals: Ernie van der kolk, Heileuver, C.A.V
Den Ham, kippenboer, bakkerij van der Most en nog
Elisabeth hoeve. Dat was heeeeel leuk en we hebben
er veel van geleerd! Daarna hadden we nog een
spreekbeurt van Renice en toen gingen we biggetjes
knuffelen. Toen we dat hadden gedaan, gingen we
naar de grote varkens. Er was ook nog iets heel
grappigs gebeurd want er zaten 2 varkens in 1 box en
dat gaat niet samen dus de varkens begonnen heeeeel
hard te krijsen!!!! Dat was wel een beetje eng maar
ook heel grappig! Toen we dat hadden gedaan, gingen
we weer naar binnen en op de fiets terug naar school!
Het wad heeeeeeeel gezellig!

Volleybaltoernooi
Er waren twee teams uit groep 6, waarin zaten:
Team 1, joep, Siem, Bing, Daan, Dido, Xavi en de coach
was Leony.
Team 2, Yvar, Wesley, Kayne, Lieke a, Manon en de
coach was Ursula.
Team 1 kwam in de finale en is 2e geworden, maar
team 2 had minder geluk, want die kwamen niet in de
finale, want ze werden 5e of 6e.
De eerste wedstrijd moest team 1 tegen team 2 en
team 1 had gewonnen met 4-1.
Daarna moesten we tegen de berenbende 2 toen
hadden we met 4-0 gewonnen, vervolgens tegen de
Rainbow (Regenboog), maar verloren we met 3-0.
We moesten tegen groep 5 en die hadden we met
11-0 gewonnen. Daarna werd er bekend wie er na de
finales gingen.
Wij zaten op de tribune en toen hoorden we dat we
erin zaten. Daarna moesten wij weer 2 wedstrijden
spelen, de 1e wedstijd in de finale hadden wij met 1-0
gewonnen.

De
2e wedstrijd hadden we met 3-1 verloren tegen de
Regenboog.
Toen werden wij 2e en de Regenboog 1e.
Het was een leuke en sportieve middag.
Xavi en Joep
Groetjes groep 6

Knutselmiddag!
Op woensdagmiddag 28 november van 14:00 uur tot
15:30 uur is er een knutselmiddag voor kinderen uit
groep 0 t/m 8 in het parochiecentrum van de RK kerk
aan de
Posthoornweg. De
inhoud van deze
middag heeft
betrekking op de
advent. De middag is
kosteloos en voor
drinken en wat
lekkers wordt gezorgd. Ouders zijn welkom om
aanwezig te zijn, te kijken of hun kind een handje te
helpen.
Als je het leuk vindt om te komen, geef je dan op via
de mail voor vrijdag 22 november.
Mailadres: brandweg@hotmail.com

Actie tegen hongersnood
In de groepen 3 t/m 8 werken we aan het IPC thema
‘We zijn wat we eten’. Bij de internationale lessen gaat
het daarbij onder andere over hongersnood en
droogte in sommige delen van de wereld.
Hoewel het voor velen een ver-van-mijn-bed-show is,
willen we de kinderen graag leren dat iedereen op
zijn/haar eigen manier iets kan betekenen voor
mensen in nood.
We hebben gekozen om steun te bieden aan de
bevolking van Jemen. Op de website van het Rode
Kruis staat daarover deze informatie:

Extreme honger
Hele dunne beentjes. En lichamen zó mager dat je de
ribben kunt tellen. We kennen de beelden van
uitgemergelde kinderen vooral uit Afrika, maar het is
sinds een aantal maanden ook de realiteit in Jemen.
Het Arabische land kampt met extreme honger.
De honger is het gevolg van een al bijna 1,5 jaar
durend conflict. Door bombardementen mislukken de
oogsten, waardoor nu 90% van al het voedsel moet
worden geïmporteerd. Maar dat is niet makkelijk: door
gevechten tussen het leger en de rebellen komt niet
alle voedselhulp Jemen binnen.

Rode Kruis in actie
Het Rode Kruis heeft helaas ook te maken met de
beperkte toegankelijkheid in het land, maar doet wat
het kan om zoveel mogelijk slachtoffers van
humanitaire hulp te voorzien. Zo steunt het Rode Kruis
bijvoorbeeld ruim 80 ziekenhuizen en
gezondheidscentra, en voorziet de organisatie bijna
2,5 miljoen mensen van schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen.
Wij kunnen financiële hulp bieden. We vragen
kinderen om vanaf maandag 19 november lege
statiegeldflessen mee naar school te nemen. Deze
kunnen van thuis worden meegenomen, maar mogen
ook verzameld worden in de buurt en/of familie- en
vriendenkring. Door deze lege flessen in te leveren
hopen we een mooi bedrag voor Jemen bij elkaar te
sparen. Als kinderen ook op een andere manier geld
weten in te zamelen (bijvoorbeeld ‘heitje voor een
karweitje’), dan is dat natuurlijk fantastisch. Bij de
hoofdingang van de school zal een ‘thermometer’
worden opgehangen waar we de stand bijhouden. In
de laatste week voor de kerstvakantie maken we het
eindbedrag bekend en storten we dit op de rekening
van het Rode Kruis. De flessen kunnen ingeleverd
worden in de daarvoor bestemde bak die bij de
hoofdingang is geplaatst. U doet toch ook mee?

We zijn wat we eten!

Oud papier. Reminder

We hebben weer een nieuw thema met IPC. Ons
nieuwe thema is ‘We zijn wat we eten’. Er is iemand in
onze klas gekomen. Ze was een kok. Ze werkt in een
keuken en moet daar allemaal dingetjes klaarmaken.
Ze krijgen dan een briefje van de ober en daarop staat
wat ze klaar moet maken in de keuken. Ze halen ook
eten uit de groothandel. Ook moeten je kleren elke
dag gewassen worden, want het mag niet vuil zijn
voor het eten. Ze dragen een jasje met een dubbele
laag op de buik, zodat ze zich niet verbranden met
soep. Ze had ook spulletjes meegenomen: een grote
pan, een grote lepel, een grote stamper voor de
stamppot, een groot mes en heel veel snijplankjes. Het
bruine plankje is voor het gebraden vlees, het rode
plankje voor het rauwe vlees, het gele plankje voor
het fruit, het groene plankje voor de groente en de
witte voor de rest.

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.

Verder hebben we met Engels veel woordjes over eten
geleerd. Ook hebben we een begin van een restaurant
gemaakt en eerst opgeschreven wat voor een
restaurant nodig hebben. We hebben ook over de
schijf van vijf geleerd! We hebben veel groente en
fruit nodig, veel koolhydraten, dranken, gezonde
vetten en zuivel. Verder hebben we met geschiedenis
striptekeningen gemaakt. Die gaan over hoe er nu
gekookt wordt en hoe dat vroeger ging. Ze gingen
toen jagen op de dieren en dat eten ze dan op. Daarna
gingen ze de buit boven het vuur koken. De mannen
gingen jagen en de vrouwen en kinderen gingen in het
bos besjes en vruchten zoeken.
We gaan nog veel meer dingen leren en maken. Ook
nog meer Engelse woordjes!
Groetjes van Lise en Len

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.

Tijd voor een nieuw begin
Steigers en schilderladders, verfblikken en afplakband;
de kerk wordt geschilderd, die staat straks weer strak
in de verf en is weer klaar voor een hele tijd. Maar hoe
staat het met de kerkgangers? Hebben die ook
onderhoud nodig? Bladdert de boel af en is het vaal en
kleurloos geworden?
Tijd van verwachting, afschuren,
schoonmaken, klaar voor nieuwe kleuren
en gedachten, hoop en vertrouwen in
een donkere wereld. Soms lijkt je leven
een doolhof waar je niet uitkomt. Je
denkt dat je er bijna bent, maar dan
moet je weer een hele omweg maken. We laten het
beeldend zien met een groot labyrint. Dat is eerst
donker, maar er komen steeds meer kleuren verf in
tijdens de overweging. Advent komt uit de verf! Kom
het meevieren!

Laat advent uit de verf komen!
We nodigen je van harte uit op zaterdag 1 december
2018, 19.00 uur in de Heilig Hartkerk in Lemelerveld.
De viering is voorbereid door leden van de RvK :
Herma Schepers, Ingeborg Hullegie , Marga Klein
Overmeen en Jenneke van Doesburg. Voorganger is
Marga Klein Overmeen, zang is van ConAmore, er is
een kinderwoorddienst en de kinderen nemen na
afloop hun kunstwerk mee naar huis.

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 30 november 2018

November
DI. 20 nov.

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

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

Januari 2019
Za. 5 jan.
Ma.7 jan.
Ma. 14 jan.
Do. 17 jan.
Wo.23 jan.
Do.24 jan.
Vr. 25 jan.
Wo.30 jan.

Klussenteam 2
1e schooldag in 2019
Studiemiddag alle kinderen
vrij om 12 uur
Zorgmarkt voor ouders
Nationaal voorleesontbijt
Open huis Carmel College
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.

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

