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Oud papier
Voor de komende papierronde worden de volgende
ouders verwacht.
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde op:
23 februari 2019
T. Lieke A.
Renice S.
Emma D.
Demi v. T.
Ot L.
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.

Rapport mee en oudergesprekken
Alle kinderen krijgen op do. 7 februari hun
winterrapport meegekregen. Bij de kleutergroepen is
dat voor de groepen 1 enkel een smileyrapport. Bij de
overige groepen is er ook een uitdraai van de Cito
scores van uw kind bijgevoegd. Zoals u weet,
organiseren we geen officiële oudergespreksavonden
meer m.u.v. het welbevindengesprek in november en
de verwijzingsgesprekken VO voor groep 8 in deze
periode. We organiseren alleen gesprekken op
initiatief van ouders, leerkrachten of op beider
verzoek. Dat betekent vooral niet dat u niet welkom
bent maar juist dat u zo vaak als u behoefte heeft
welkom bent. Aarzel dus niet om aan te geven dat u
graag in gesprek wilt. Maar wellicht bent u al
uitgenodigd door de leerkracht n.a.v. het rapport?
Kortom, is er veel veranderd? Wij denken van niet.

Het is meer maatwerk per kind geworden. Als u nog
vragen/ opmerkingen hieromtrent heeft dan horen we
het graag.
Bij het rapport trof u nu een papieren uitnodiging. Wij
schatten in dat over niet al te lange tijd, u online uw
afspraak kunt plannen.

Staking 15 maart
Zoals u ongetwijfeld al heeft gehoord is er op vrijdag
15 maart een landelijke stakingsdag voor het primair
onderwijs georganiseerd. De stakingsbereidheid op
onze school is gering en kan intern opgevangen
worden.
Onze school blijft dus open.

Open dag
Woensdag 13 maart a.s. is de jaarlijkse open dag voor
nieuwe gezinnen. Dit is gelijktijdig voor alle
Lemelerveldse scholen. We hebben gemerkt dat de
laatste jaren veel mensen een afspraak maken voor
een persoonlijke rondleiding. Maar een open dag is
natuurlijk nog steeds een mooi moment om
vrijblijvend een kijkje te nemen. Wilt u uw buren,
kennissen of familie met jonge
kinderen attent maken op deze
mogelijkheid? Of wellicht moet u zelf
uw jongste ook nog aanmelden? Kom
dan even een aanmeldformulier halen!

IB
Zoals het zich laat aanzien zal juf Evelien Vrolijken
voorlopig nog uit de running zijn. Haar taken worden
waargenomen door juf Joos, de onderbouw IB ‘er.
Aangezien zij alleen op donderdag structureel hier
werkt, zou het kunnen voorkomen dat u het gevoel
krijgt niet met uw zorgvraag niet terecht te kunnen.
Wij willen u adviseren om dan zeker bij Mariëtte aan
te kloppen om uw zorg te uiten. Zij is goed op de
hoogte wat er speelt in de groepen en kan u ook
verder helpen.

Nieuws uit de peutergroepen:
Wisten jullie dat.......
• ..afgelopen woensdag 30 januari wij een hele
leuke ouderavond hadden.
• ..het thema van deze avond ‘Schrijfdans’ was.
• ..het doel
achter Schrijfdans
is de ‘bevordering
van de
schrijfmotoriek’.
• ..schrijfdansen
eigenlijk
‘schrijfbewegingen
op muziek’ zijn.
• ..deze avond hebben ouders zelf ook ervaren
wat hun peuter met Schrijfdans in onze
peutergroep doet.
• ..de ouders zelf pannenkoeken hebben
gemaakt met scheerschuim.
• ..we ook een trap hebben gemaakt op een
krijtbord met krijtjes en kleine
natte sponsjes.
•
..ten slotte ook nog
stoom, van de
knuffeldierentrein, hebben
gemaakt met wasco op
papier.
•
..het een hele leuke
avond was met een lach en een (Schrijf)dans!!!!
• ..we willen de ouders die zijn geweest hartelijk
danken voor hun belangstelling!!!

Veilig You tube kijken met kids
Kinderen vinden het fantastisch om video’s te kijken
op YouTube. Het nadeel van YouTube is dat iedereen
video’s kan plaatsen en je dus niet weet wat je kind
precies te zien krijgt. Als ouder wil je misschien graag
content kunnen blokkeren en in de gaten houden wat
je kind kijkt. Voor meer info, gebruik onderstaande link.
https://meestersander.nl/2019/02/05/tip-van-meestersander-veilig-youtube-kijken-met-youtube-kids/

Klussenteam
Zaterdag 23 februari komt het klussenteam o.l.v.
Marcel Harmsen weer in actie. Er zijn altijd plenty
klussen te doen. Vaders, alvast weer bedankt!

Te vroeg, te laat of op tijd….
In de kleutergroepen werken we deze periode over
‘Tijd’. Over klokken, dagen, een week, een maand, een
jaar en de seizoenen. De Bijengroep wilde wel eens
weten waarom tijd soms zo belangrijk is, bijvoorbeeld
bij het bakken. Eerst hebben we samen volgens het
recept deeg gemaakt en er toen koekjes van gemaakt.
Het deeg smaakte in elk geval al lekker. Na het
versieren van de koekjes, gingen ze
de
oven in en hebben we de
kookwekker gezet. Een paar
koekjes hebben we er te
vroeg uit gehaald, een
paar op tijd en een paar
te laat. Ze zagen er
allemaal anders uit, ze
smaakten ook allemaal
anders. Zo hebben we ontdekt
dat een kookwekker heel handig is
om lekkere dingen te maken.

Poolse middag in groep 3
Wij hadden geluk, want wij hadden een Poolse middag
in de klas. Wij gingen eten en gamen en de hele groep
praatte Pools.
Milosz
Het was leuk dat we een Pools liedje gingen leren en
dat we een Pools-Nederlands woordenboek gingen
maken.
Bjorn
Ik vond de Poolse woordjes bij Millosz’ vader best
makkelijk. Het eten van Milosz’ mama vond ik niet zo
lekker.
Lana
We hebben geleerd Pools te praten. We gingen lekker
eten en we gingen spelletjes doen: memory met
Poolse woorden. Het eten was het leukst, want dat
was erg lekker!
Lorèn

Groep 5

Workshop bij Polyhymnia!
Wij zijn met groep 5 aan het oefenen op
instrumenten.
We hebben diverse instrumenten zoals de hoorn, de
trommels en de trompet.
We leren de noten en hoe we de instrumenten
moeten bespelen.
We vinden dit erg leuk

om te doen.
Over twee weken gaan we het aan onze ouders
presenteren en laten zien bij Polyhymnia.
Daar hebben we heel veel zin in.
Namens groep 5 van Lonne en Boet en Twan en heel
groep 5.

Groep 7
Dode-hoek-project.
Dat je goed moet opletten in het verkeer weten de
kinderen van groep 7 en 8 wel. En dat je in een dorp
met transportbedrijven en loonbedrijven extra goed
moet opletten op grote landbouwvoertuigen en
vrachtwagens weten we in Lemelerveld ook wel. Het is
goed om dit te leren in de klas, maar wat is nu beter
dan zelf te ervaren hoeveel, of hoe weinig, een
vrachtwagenchauffeur echt kan zien! Groep 7 en 8
werd welkom geheten op het terrein van Tielbeke,
waar Koen en Alfred ons in de cabine lieten ervaren
waar een chauffeur je wel kan zien en waar niet.

Binnen kregen we een quiz om te kijken of we nu
wisten hoe je veilig omgaat met vrachtwagens in het
verkeer. Een goede ervaring.

De monitor en de Bieb op school
Als je als school en bibliotheek gaat samenwerken, wil
je niet ‘zomaar iets doen’. Je wilt samen iets teweeg
brengen bij de leerlingen, je wilt iets veranderen in
hun leesgedrag en leesmotivatie. Je wilt bewust kiezen
aan welke doelen je gaat werken en daarna wil je
weten of je op de goede weg bent.,
De monitor “ de Bibliotheek op school ” is onmisbaar
om die doelen voor de samenwerking te formuleren
en om vast te stellen in hoeverre ze worden bereikt.
De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor
leerlingen van de groep 4 – 8, voor leerkrachten van
groep 1 – 8 en voor de leesconsulenten van de
bibliotheek.
Via deze vragenlijsten worden jaarlijks gegevens
verzameld over:
• het leen- en leesgedrag van leerlingen,
• de leesmotivatie van leerlingen,
• de informatievaardigheden van leerlingen,
• het leesbevorderend gedrag van leerkrachten,
• onderwijs in informatievaardigheden.
In de maand januari hebben we op de Heilig
Hartschool de digitale vragenlijsten weer ingevuld.
Door ieder jaar de monitor uit te voeren, krijgen de
school en de bibliotheek een helder beeld van de
veranderingen die hun samenwerking teweeg brengt
bij leerlingen, leerkrachten en ouders.
Effectief werken met de monitor houdt in dat
bibliotheek en school samen doelgericht werken aan
geselecteerde onderwerpen die een meetbare
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
leescultuur op onze school. De onderwerpen worden
geselecteerd op basis van informatie uit de monitor.
De effectiviteit wordt gemeten door de resultaten van

opeenvolgende metingen met elkaar te vergelijken.
De bibliotheek en de Heilig Hartschool hebben met de
monitor een geweldig instrument in handen om bij te
dragen aan de taalontwikkeling van onze leerlingen.
Tijdens onze teamvergadering van 7 mei zullen Ada
Kogelman onze leesconsulent en Nicolet Korenblik
onze jeugdspecialist van de Bibliotheek de resultaten
aan ons presenteren. Uiteraard houden wij u op de
hoogte!
Meer lezen, beter in taal!

Bijlage
In de bijlage treft u inspirerende informatie over over
de boeken van Mathilda.

Voorjaarsvakantie
Waar blijft de tijd!!! Nog een weekje te gaan en dan Is
het zomaar weer voorjaarsvakantie. Alle kinderen zijn
vrij vanaf vrijdag 15 februari i.v.m. de
voorjaarsvakantie.

Agenda

Februari
Do. 7 ebr.
Do. 7 febr.
Vr. 15 febr.
Vr. 22 febr.
Za.23 febr.
Maart
Ma.4 maart

Wo.6 maart
We zien jullie graag allen weer terug op ma 25
februari.

do. 7 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

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 1 maart 2019

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

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
Leerlingenraadsvergadering
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

en
Vr. 31 mei

Alle kinderen vrij

