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Laatste periode
Na een heerlijk lange vakantie, zijn we uitgerust en
enthousiast begonnen aan de laatste periode van dit
schooljaar. Naast de eindspurt wat betreft de lesstof
staan er ook tal van andere activiteiten op de
planning.
Alle groepen zijn begonnen aan een nieuw IPC thema
en dat zorgt voor veel beweging en ontdekkend leren!
Daarnaast kijken we al reikhalzend uit naar de juffenmeesterdagen, het tuinfeest van de kleuters, het
peuterpleinfeest, de schoolreisjes, het schoolkamp, de
musical van groep 8 en als uitsmijter van het jaar het
supergezellige slotfeest. Nog genoeg te doen en te
beleven!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is vandaag geweest voor de
klassenfoto’s. Volgens een strak schema en hulp van
enkele ouders werden alle groepen bij toerbeurt op de
foto gezet. Als experiment hebben we de peutergroep
van de vrijdag ook meegenomen. En dat ging
uitstekend. Fotografe (Inge Muller, moeder van Luca

van der Sligte in groep 1) bekijkt deze foto even om
vervolgens te bepalen of bij de andere peutergroepen
ook een klassenfoto genomen wordt. De peuterouders
worden hier apart over geïnformeerd.

Hoe gaat het nu verder?
Als de foto’s ontwikkeld zijn, krijgt u via de mail een
foto toegestuurd van de groep van uw kind. (bij meer
kinderen krijgt u deze in verschillende mails).
In die mail kunt u de foto zien en beoordelen. Als u
deze wilt bestellen, stopt u gepast geld in de
enveloppe en vermeldt naam en grootte van de foto
op die enveloppe. In de nog te ontvangen mail, kunt u
exact lezen wanneer de laatste bestelmogelijkheid is,
hoeveel de kosten zijn en wanneer er uitgeleverd gaat
worden. U bepaalt uiteraard zelf of er besteld gaat
worden. We zijn benieuwd naar de resultaten.

Ouderenquête
De enquête is gesloten. U kunt geen gebruik meer
maken van de inloggegevens. Een eerste blik laat
mooie scores zien. We waren uiteraard ook erg
benieuwd naar uw mening wat betreft een eigen BSO
bij de school. Ook hier zijn enthousiaste berichten
geplaatst. Uiteraard roept het ook vragen op w.b.t.
kosten, contracten etc. Zowel het bestuur als de
geledingen MR &SAC en OR hebben hier positief op
gereageerd. Dus de procedure wordt in gang gezet en
we gaan u actief betrekken als u daar belang bij heeft.
Voor ons is het nu belangrijk om te weten over
hoeveel kinderen we praten en op welke dagen. We
gaan een aanmeldformulier ontwikkelen en u
binnenkort toesturen. Als u er niets mee wilt, is dat
helemaal prima, als u meer info wilt, loop dan vooral
binnen. Er zal voor de zomer nog een bijeenkomst
belegd worden. We houden u op de hoogte maar we
houden ons ook ten zeerste aanbevolen voor uw
suggesties w.b.t. personeel, activiteiten of ideeën.

Oud papier
Voor de komende papierronde worden de volgende
ouders verwacht.
De vaders/ verzorgers van onderstaande kinderen
worden verwacht op de komende oud papierronde
op: 25 mei 2019
T. Bing S
Sofie H
Jinte S
Mai R
Kick H
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.

Voorjaarsvakantie begint vr.14-02 om 12 uur

Groep 1

Formatie
In deze periode wordt er volop achter de schermen
gewerkt aan het formeren van de groepen en de
personele bezetting. Alle medewerkers hebben een
persoonlijk ontwikkelgesprek waarin de voortgang en
de wensen voor het komende schooljaar worden
uitgesproken. Dat moet leiden tot een nieuw plaatje.
We weten nu al dat er vacatures ontstaan door het
vertrek in augustus van juf Lisa Pol. Zij gaat een
lunchroom beginnen. En juf Merel Meulman gaat
opnieuw studeren (orthopedagogiek)! Aangezien dit
niet goed te combineren is met een uitgebreide
lesgevende taak, zal deze teruggebracht worden tot
enkele uren. In de komende weken zullen er
sollicitatiegesprekken plaatsvinden.
Daarnaast is het van belang om helder te hebben wie
in welke groep komt. Dat geldt voor zowel de kinderen
als de leerkrachten. Daarom zullen er in deze weken
ook gesprekken plaatsvinden met ouders over
kinderen waar doorstroom niet vanzelfsprekend is. En
als alles dan helder is, leidt dat tot een activiteitenplan
2019- 2020. We streven ernaar om dit begin juni uit te
geven maar dan moet alles meezitten.

Vakantierooster
Het vakantierooster 2019-2020 is vastgesteld door de
MR&SAC en ook de OR heeft hier over meegepraat.
Onderstaand treft u het overzicht van de geplande en
vastgestelde vakanties. De studiedagen voor het team
volgen later in het activiteitenplan omdat we nu nog
bezig zijn met de vulling van die dagen en er wellicht
nog iets geschoven moet worden.

Juffendag in de Rupsengroep
Het is alweer even geleden, maar op dinsdag 16 april
hebben wij een fantastische juffendag gehad!
's Ochtends hebben we gesmikkeld van een heerlijk
plakje cake dat we zelf mochten versieren met allerlei
lekkers! Daarna heeft een aantal papa's en mama's
ons weggebracht naar het speelbos in Nijverdal. Hier
hebben we samen de eekhoorntjesroute gelopen.
Onderweg genoten we van de kabelbaan, de wipwap
en konden we aan een touw slingeren. Ook liepen we
over verschillende boomstammen en eindigden we
met het lopen over een wankele brug over het water.
Van al dat lopen en spelen hadden we wel trek
gekregen. Samen hebben we op het grote veld een
heerlijke picknick gehad. We hebben een fijne en
gezellige dag gehad met super weer!

Groep 3
Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe IPC
thema 'Water'. We hebben een waterquiz gedaan (de
groene groep heeft gewonnen!) en daarna deden we
allerlei proefjes met water. We hebben gezien hoe je
een bel in een bel kunt blazen. En hoe je een prop
papier in een glas onder water kunt houden zonder
dat het nat wordt. We weten nu wat kan drijven en
wat zinkt en het meest spectaculaire was het glas dat
vol water zat. We hielden het op de kop (met een
ansichtkaart erop) en het viel er niet uit! De komende
weken leren we nog veel meer; O.a.: waarom hebben

we eigenlijk water nodig, hebben andere levende
wezens ook water nodig? Wat zou er gebeuren als we
geen water hadden? Wat leeft er zoal in het
water? Hoe is het met de watervoorziening in andere
landen? De rol van water bij de groei van
planten. Kortom; we gaan boeiende waterige weken
tegemoet!

Groep 5
IPC in groep 5
In groep 5 zijn we begonnen met een nieuw thema
van IPC: Ben je in
vorm? Een thema
over gezondheid en
fit zijn.
Als startpunt zijn we
begonnen met een
fitte en gezonde
gymles.
Tijdens de gymles
hebben we een
conditiecircuit
gedaan waarin we
verschillende
spelletjes hebben
gedaan. We

moesten touwtje springen, sit up’s doen, achtjes
rennen om de pion en diverse sprongen op de bank.
Daarna hebben we in de klas onze hartslag gemeten.
Dit vonden we leuk en leerzaam om te doen. We gaan
het ook nog hebben over ons skelet, over de organen
en de zintuigen. We krijgen nog een gastles van de
moeder van Ize. Zij is mondhygiëniste. Verder gaat Juf
Alinda ons een lied leren over het skelet.
Groetjes namens groep 5 van Amy en Jurre K.

Groep 7
Startpunt IPC
Groep 7 is gestart met het laatste IPC thema van dit
jaar. Voor de vakantie hebben ze het thema rond de
Tweede Wereldoorlog afgerond met een door henzelf
georganiseerde herdenking. In de herdenking werden
gedichten voorgelezen, een
moment stilte gehouden, een
toneelstukje opgevoerd en er
werd zelfs een krans
gelegd. Ook hebben
enkele kinderen een
herdenkingsboom
geregeld die er voor
moet zorgen dat we
nooit vergeten hoe
belangrijk het is om te
herdenken.
Nu volgt er een wat
luchtiger en technischer
thema. We zijn op de
kermis beland! Als
startpunt kregen de
kinderen een lange buis wat
touw en een knikker. Doel:
maak een zo leuk mogelijke
achtbaan met de buis waar de knikker doorheen rolt,
na deze groepsactiviteit is iedereen aan de slag gegaan
met het ontwerpen van een nieuwe, spectaculaire
attractie.
De komende weken gaan we met technische
experimenten aan de slag om zo verschillende
aspecten van de techniek achter de kermisattracties te
leren.

Slaapverwekkende info?

Wist u datjes van de peuters

Zeg eens eerlijk...

WIST-U-DAT … ?
… ons nieuwe thema “Nijntje & haar vriendjes” is?
We zijn er deze week mee begonnen!
… we óók samen met Nijntje werken & spelen &
zingen & knutselen over kunst en feest?
… wij dit thema op vrijdag 14 juni op een speciale
manier gaan afsluiten? Dan vieren we met alle peuters
ons Peuterpleinfeest op het kleuter- &
peuterschoolplein!
… alle ouders hierover nog een informatiebrief
ontvangen? Wij kunnen uw hulp op dit
Peuterpleinfeest namelijk héél goed gebruiken! En …
het is ook bijzonder gezellig, hoor.
… de boekenkisten weer helemaal gevuld zijn met
allerlei boekjes over Nijntje? En er zijn echt veel
boekjes over dit lieve konijn geschreven.
… wij ook al weten dat Nijntje een meisjeskonijn is en
dat meneer Dick Bruna haar bedacht heeft?
… in onze Lieveheersbeestjesgroep altijd gewerkt
wordt vanuit ‘doelen’? Een doel is bijvoorbeeld:
‘ervaring opdoen met de vormen driehoek, cirkel en
vierkant’.
… de peuters daarnaast ook ’ervaring opdoen met
rijmen & allerlei kleuren’? Ze gaan zelf kleuren
‘mengen’ en zien hoe je van 2
kleuren een nieuwe kleur kunt
maken!
… er een klein atelierhoekje voor
echte kunstenaars in ons lokaal is?
Daar kunnen de kinderen allerlei
schilderijtjes en kunstwerkjes
maken … leuk om te doen én goed
voor de fijne motoriek!
… er in dat atelier een echte schildersezel staat?
Daarop mag iedereen met verf aan de slag … wel met
een kliederschort aan natuurlijk!
… er voor de vakantie 8 peuters naar groep 1 gegaan
zijn? Er komen nu nieuwe peuters en dus wordt de
samenstelling van de groepen weer iets anders … dat
vinden wij ook heel gezellig!
… wij daarom de peuters ‘laten ontdekken dat er
verschillen & overeenkomsten tussen zichzelf &
andere kinderen zijn’? Tevens is het dan heel prettig
om ‘een eigen mening te durven hebben’ en dat onze
kinderen ’leren omgaan met emoties’. Komt allemaal
‘spelenderwijs’ aan bod deze weken!
… de verrassing voor de mama’s klaar is? Maar … wij
vergeten zeker onze papa’s ook niet. Gaan we hard
voor aan het werk!
… op onze vensterbank een soort ‘straatje’ met 3

Hoelang heeft u vannacht geslapen? En uw kind?
Kwamen jullie aan het aantal voorgeschreven uren?
Kinderen tussen 3 en 5 jaar:
11 tot 13 uur
kinderen tussen 5 en 10 jaar: 10 tot 11 uur
kinderen tussen 10 en 13 jaar: 9 tot 10 uur
Volwassenen:
tussen 7 en 9 uur
(bron: https://www.slapen.com/hoeveel-slaap-nodig/)
Hoewel we allemaal ergens wel weten dat het
belangrijk is om genoeg te slapen, komen veel
volwassenen en kinderen niet aan genoeg nachtrust.
Vaak vragen we ons af hoe het toch kan dat kinderen
tegenwoordig, in vergelijking tot onze eigen
jeugdjaren, zoveel minder geconcentreerd zijn. Eén
van de oorzaken daarvan zou best eens kunnen liggen
in het feit dat kinderen niet genoeg nachtrust krijgen.
Onze dagen zitten vol, er is veel leuks te beleven
overdag. Ongemerkt wordt de bedtijd van de kinderen
soms te ver opgeschoven. De gevolgen daarvan
moeten we niet onderschatten:
Korte termijneffecten van verstoorde of te korte
nachtrust:
-

-

aandacht, concentratie en geheugen
verslechteren enorm
je wordt minder goed in het nemen van
beslissingen en bepalen van relevant is en wat
niet
je wordt traag en humeurig
je kunt minder opnemen en verwerken

Als ouder hebt u invloed op het aantal uren dat uw
kind slaapt. U bewijst uw kind er een goede dienst
mee door erop te letten dat uw kind op tijd gaat
slapen (en mobieltje of andere schermpjes buiten de
slaapkamer houdt). Dit zal in het begin misschien wat
strijd veroorzaken, want de meeste kinderen willen of
kunnen in eerste instantie niet op tijd gaan slapen. Als
dit echter een duidelijke afspraak is binnen het gezin
waarbij u ook uw kind weet te overtuigen van het
belang van genoeg slaap, wordt het gewoon en geen
twistpunt meer.
Als je zorgt voor een gezonde slaap, dan kun je
overdag een hoop spannende dingen doen,
uitdagingen aangaan en het beste uit jezelf halen!|
Bronnen:
Volkskrant 23-3-2019
Stentor 4-5-2019

huizen is? Daar woont Nijntje met al haar vriendjes.
… de peuters ook de namen van deze vriendjes leren?
Betje Big, Knorretje, Snuffie de hond, Barbara & Boris
Beer & Nina Konijn zijn er allemaal in het straatje!
… elke peuter voor het Peuterpleinfeest een eigen
muts knutselt? Daarvoor mogen we met verfklodders
en een verfrolletje hele mooie kleuren toveren!
… dansen en zingen ook ‘kunstig’ is? Wij leren een leuk
liedje & dansje voor het Peuterpleinfeest van tante
Trijn … de tante van Nijn! (dat rijmt!)
… het Lieveheersbeestjeslokaal straks ook nog een
klein museum wordt? Dan zetten we onze
bouwkunstwerken op mooie dozen en mag je best een
keertje komen kijken!
… wij hopen dat heel veel mama’s & papa’s & oma’s &
opa’s en andere lieve mensen willen komen helpen op
ons Peuterpleinfeest? Dus geef je a.u.b. op … dank je
wel!!

1e Communie
Zondag doet een aantal kinderen van onze school de
1e Heilig Communie. Wij wensen een mooie en
gezellige dag toe!

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 24 mei 2019

Agenda

Mei
Vr. 10 mei
Zo.12 mei
13-16 Mei
Do. 23 mei
Do.30 mei
en
Vr. 31 mei
Juni
Ma.3
t/m wo. 5 juni
Do. 6 juni

Vr. 7 juni
Ma.10 juni
Vr. 14 juni
Za. 15 juni
Di. 18 juni
Do.20 juni
Di.25 juni
Wo.26 juni
Vr. 28 juni
Juli
Ma. 1 juli
Do.04 juli

Bijlagen
Bijgevoegd treft u 2 bijlagen. Bijlage 1 gaat over
Kunstgreep en bijlage 2 over Sport4kids

Vr. 05 juli
Wo. 10 juli
Do. 11 juli
Vr. 12 juli

Schoolfotograaf
Viering 1e H.Communie 09.00
uur in H.Hartkerk
Wandel3daagse
Schoolreis gr. 3 t/m 7
Hemelvaartsdagen
Alle kinderen vrij

Schoolkamp groep 8
Sportdag Lemelerveldse
scholen gr. 5 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Vrij vanwege
pinksterweekend
Vrij vanwege
pinksterweekend
Peuterpleinfeest
Klussenteam
Juffendag gr. 3-4
Tuinfeest kleuters
Meester-juffendag gr. 7-8
Rapport mee
Meester -juffendag gr.5-6

Doorschuifmoment groepen
Schoolvieringen
Doorschuifmoment groepen
Studiedag team. Alle kinderen
vrij
Musical groep 8
Slotfeest
Laatste schooldag, 12 uur alle
kinderen vrij

