Vrijdag 28 juni 2019 ~ no.19 2018-2019

Nieuwsbrief
Heilig Hartschool Lemelerveld
Bezoekadres:
Pr. Margrietstraat 6
8152 BM Lemelerveld
Postadres:
Postbus 6 8150 AA Lemelerveld
Telefoon:
0572-372010
Schoolmobiel:
06-12704270
E-mail: directie.heilighart@catent.nl
Website: www.h-hartschoollemelerveld.nl

Formatie
Per abuis staat vermeld op de activiteitenkalender; vr.
6 juli start zomervakantie. Dit moet zijn vr. 3 juli.

Oud papier
Voor de komende papierronde worden de volgende
ouders verwacht.
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde op:
29 juni 2019
T. Dean Ilic
Liam van de Vechte
Henny Finke
Juun van Oene
Tygo Loozeman
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.

Schoolvieringen
We sluiten het schooljaar af met slotvieringen voor de
onderbouw en de bovenbouw in de Octopus. Voor de
onderbouwviering zijn alle ouders van beide groepen
1 uitgenodigd (start om 08.45 uur). Voor de
bovenbouwviering zijn de ouders van groep 5 van
harte welkom. Wij willen u expliciet vragen om
jongere niet schoolgaande kinderen niet mee te
nemen. We willen graag dat de aandacht bij de viering
blijft. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Slotfeest oproep!!!
Het is bijna zover! Het slotfeest op
donderdag 11 juli tussen 17.30 en
19.30 uur
Altijd een dynamisch feest op de één laatste dag van
het schooljaar. Er is weer groots georganiseerd en
voorbereid om er wederom een spektakel van te
maken! Een reuzegezellig eindejaarsfeestje waarin de
relaxte zomerse vakantiesfeer al hoogtij viert. We
hebben veel aanmeldingen voor ondersteuning wat
betreft eten en voor het opruimen na het feest. Maar
we hebben wel 15 onbemande plekken bij een
activiteit!! Dus toe, meld aan om te ondersteunen
want zonder uw hulp lukt het niet!! Alvast hartelijk
dank voor uw bijdrage. U kunt zich aanmelden via
bovenstaand mailadres of bij
d.jansenholleboom@catent.nl (juf Debby). We
rekenen op u.
Kom deze avond gezellig allemaal op de fiets, zodat
parkeren geen issue wordt en u ook nog gezellig een
drankje kunt doen.
Nu maar hopen dat het weer net zo zomers is als nu!
Denkt u er ook aan om klein geld mee te nemen zodat
u desgewenst extra euroknaller bonnen bij kunt kopen
en/ of iets kunt kopen voor het goede doel bij het
kraampje van het Oegandees kinderkoor.

Waterspektakel
De warmte zorgt zeer zeker niet enkel voor
overbelasting maar ook voor heel veel spelplezier. De
kinderen hebben in de afgelopen dagen naar
hartenlust gespeeld met water, ter verkoeling en ter
afwisseling tussen de lessen door. Maar hoogtepunt
van de week is natuurlijk het waterspektakel op
woensdag j.l. Hartelijk dank mama Jory en papa Erik
voor jullie enthousiaste en verkwikkende bijdrage.

Vacatures oud papier inzameling
Vanaf volgend jaar januari 2020 is onze school
wederom voor 3 jaar aan de beurt om de organisatie
van het oud papier op zich te nemen. De afgelopen 6
jaar hebben ouders van de Regenboogschool en
Heideparkschool deze taak volbracht.
Met de inzameling van het oud papier halen we een
aanzienlijk deel op van de inkomsten voor de
oudervereniging namelijk 2x onze eigen contributie.
Hiermee kunnen we de contributie dus laag houden,
maar tevens wel allerlei leuke en interessante
activiteiten organiseren voor de kinderen of hieraan
financieel bijdragen.
We zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij de
volgende activiteiten:
•

Administratieve organisatie oud papier
inzameling (m/v) voor 1 persoon
• Pleinwacht (m/v) bij voorkeur 6 personen.
De administratieve taken bestaan uit het vaststellen
van de data met de ROVA, regelen containers met de
ROVA, contact opnemen met redactie van De
Lemelervelder en Sukerbiet.nl voor advertenties,
inkoop koffie en andere benodigdheden en andere
voorkomende zaken om te regelen.
De taken voor de pleinwacht bestaan o.a. uit het
openen en sluiten van het terrein tijdens de
inzameling, koffie zetten voor de groepen die
onderweg zijn, terrein schoonhouden en assisteren bij
het aanstampen van de containers met de kraan. Voor
de pleinwacht zijn we bij voorkeur op zoek naar 6
personen die zich beschikbaar willen stellen voor een
periode van 3 jaar. Maar ook als uw kinderen nog
maar 1 of 2 jaar op school zitten, en u wilt uw steentje
nog bijdragen, bent u uiteraard van harte welkom.
Met 6 personen heeft een ieder 2x per jaar
pleinwacht, in onderling overleg te verdelen. U wordt
dan vrijgesteld van de inzameling van oud papier.
Vanwege fysieke redenen zijn een aantal mensen al
vrijgesteld van oud papier inzamelen. Wellicht is dit
voor u de uitgelezen kans om een bijdrage te vervullen
aan een prettige financiële inkomstenbron voor alle
schoolgaande kinderen in Lemelerveld!
We informeren u hierbij alvast, zodat een ieder tijdens
de vakantie hierover kan nadenken. We komen het
nieuwe schooljaar hier op terug om tijdig het team
compleet te hebben. Er vindt een overdrachtsmoment
plaats in november met het huidige team van de

Heidepark school. Mocht u interesse nu al gewekt zijn,
dan kunt u contact opnemen met Twan Kroes of
Ramona Kampman.
Namens de OR, Twan Kroes Penningmeester

Groep 8
Eind van het jaar en eind van de

basisschool
Het is bijna zo ver, groep acht gaat de
basisschool verlaten. We zijn een paar
weken geleden op kamp geweest in Rijssen. Dat
was erg leuk. We hebben veel gedaan; vlot bouwen,
voetballen, bowlen en vooral weinig slapen. Maar dat
hoort natuurlijk bij een kamp. Afgelopen week gingen
we op de juffenverjaardag een nachtje slapen in
school. Dat is toch best gek als het donker
wordt. Maar dan kan je wel heel goed verstoppertje
spelen. Ook deze avond was leuk. Nu zijn we druk
bezig met de musical. Die is bijna klaar om voor jullie
gespeeld te worden. Het wordt erg mooi. Wij hebben
daar veel zin in en we hopen jullie ook!

Groep 2
In de ban van de Ring.. eh slakken!
We hadden een filmpje gezien over slakken. Dit bleek
een bron van inspiratie voor een paar duizendpoten
onder ons en dus werden er dag in dag uit slakken
mee naar school genomen. Interessant! Maar wat
weten we eigenlijk al van slakken en wat willen we
nog weten? Er werden infoboekjes bijgehaald en
plaatjes gezocht op internet. We hebben de slakken
laten glijden over een zwart blaadje om het slijmspoor

goed te kunnen zien. We lieten ze over onze armen
glijden om te ervaren hoe dat voelt. We leerden over
de witte eitjes, de kartelrandjes aan de tong (de
radula) en de windingen in het slakkenhuis. Al die
informatie werd verwerkt in een woordveld en deze
werd gepresenteerd aan de rest van de klas. Dit
inspireerde anderen tot het maken van slakken van
klei, tekeningen en schilderwerken van slakken en
zelfs tot het bouwen van een ‘slakkenracebaan’ van
Kapla en een huisje voor de naaktslak! Zo was ieder op
zijn manier betrokken bij dit miniproject

Groep 4
Waterpret!
Dat het de afgelopen dagen erg
heet was, hoeven we u niet te
vertellen. We hebben lekker
rustig gewerkt, maar ook zeker
met water gespeeld. ‘Het water
was verfrissend’, vertelt Finn.
‘We moesten ons ook goed
insmeren met zonnebrand’. Rosalie zegt: ‘We hebben
veel emmers water op ons
hoofd gegooid en heel veel

kinderen nat gemaakt! En als je
in het zand wilde spelen, zat je er helemaal onder!’.
Ook de sproeier stond aan en er hadden veel kinderen
een waterpistool meegenomen, vertelt Roos. Roan
vult aan: ‘We hebben ook lekker in de zon gelegen’.
Lekker zonnebaden, heerlijk! En wat super leuk was,
was het gooien van waterballonnen op elkaar. ‘Maar,
het mikken was niet makkelijk!’, vertelt Meike, ‘Als ze
heel klein zijn, gaan ze niet zo snel stuk’. Zo kunnen we
in ieder geval goed terugkijken op deze hete dagen.
De groep heeft zelfs nog even goed gewerkt. Toppers!

dan allerlei geluiden over wat ze toen ook ongeveer
meemaakten. De groep van Rembrandt van Rijn moest
een geheime deur vinden, daarna moesten ze gaan
zitten. Ze zagen het oog van Rembrandt en die
moesten ze volgen en hij ging steeds sneller. Toen ging
iedereen het museum in.
Esmée en Féline

Tuinfeest bij de kleuters.
Donderdag 20 juni was het dan zover, het tuinfeest
van de kleuters! Dit keer was het thema ‘Circus’.
M.b.v. vele hulpouders reed de circuskaravaan naar
camping ‘De Krieghuusbelten’ waar de juffen samen
de met OR-ouders een veldje hadden omgetoverd in
een enorme circuspiste. Eenmaal aangekomen, was
daar circusdirecteur Hoempapa die door de
trommelaar per ongeluk een klap met de trommelstok
kreeg waardoor hij zijn geheugen kwijt raakte. Ook
clown Flappie kon hem niet helpen maar misschien de
kinderen wel door spelletjes te spelen en een
speurtocht te lopen. En het is gelukt!

Groep 6 naar het Rijksmuseum
We gingen 25 juni naar het Rijksmuseum. We gingen
om 10:30 uur weg van school en mochten wel 2 uur in
de bus zitten. Daar aangekomen gingen we eerst wat
eten en drinken. Toen liepen we naar het
Rijksmuseum. Binnen moesten we onze tassen in een
rek doen. We gingen naar een soort van zaal. Daar
werden we in drie groepen verdeeld. We mochten
vervolgens mee naar een
theatertje met een toneel.
Daar gingen ze de drie
verhalen over Hugo de
Groot, Rembrandt van Rijn
en Nova Zembla na spelen.
Wij, de groep van Hugo de
Groot mochten mee maken
hoe het in die kist was. We
vonden het best wel eng want er werd tegen de
onderkant geklopt. En tegen de achterkant aan.
Daarna gingen we weer uit de kist en gingen we even
wat eten en drinken. De groep van Nova Zembla ging
in een kamertje waar het best koud was. Je hoorde

Aan het eind van de ochtend kwam Pim op het idee
om meneer Hoempapa nogmaals een klap op zijn kop
te geven met de trommelstok en zo kwam alles toch
weer goed. Na het eten van lekkere patat met
knakworstjes mochten de kinderen nog even vrij
spelen in de grote speeltuin waar ook nog een ijsje
werd genuttigd. Toen was het tijd om naar school te
gaan. In de klas kregen alle kinderen als afsluiting
allemaal een clownsneus mee naar huis. Het was een
superleuke dag die natuurlijk alleen maar kan slagen
m.b.v. vele hulpouders dus ouders……..hartelijk
bedankt namens alle kinderen en juffen!

Wist-u-datjes van de peuters

Oegandees Kinderkoor

Wist u dat…..
… er in onze klas een echt ijsjeswinkeltje is? De
kinderen zijn druk bezig met het maken en verkopen
van de lekkerste ijsjes...mmmm!!
…de peuters ook ijsjes aan het knutselen zijn? En deze
ijsjes kunnen nooit smelten 😊.
...wij in de klas ook een echte camping hebben met
zwembadje, bikini’s, parasol en tent? Hier kunnen wij
ook heerlijk spelen.
…..wij het liedje ‘Zwemmen’ van Monique Smit heel
leuk vinden. Wij kunnen al lekker meedansen en
zingen. En we schudden met muziekinstrumentjes de
maat van het liedje. Zoek het maar eens op youtube
en wij dansen mee!
….wij bezig zijn met de vormen (cirkel, driehoek en
vierkant) benoemen en sorteren per vorm? Ook de
namen van de kleuren zijn wij druk aan het oefenen.
In de klas hebben wij een parasol met rood, geel,
blauw en groen.
….wij het boekje ‘Plons’ hebben nagespeeld met
allemaal plastic dieren? Alle dieren mochten in het
water plonsen, net als in het boekje. Dit boekje is ook
op youtube terug te vinden als digitaal prentenboek
en hebben
we
bekeken.
Misschien
leuk om
ook nog
eens
samen met
uw peuter
te
bekijken.
…....wij
lekker
hebben gespetterd met water tijdens de warme
dagen? En op dinsdag mochten wij zelfs een paar
jongens van groep 2 nat spuiten met onze
waterpistolen, dolle pret!!
…....wij eigenlijk het koelste lokaal van de school
hebben en dat daar best een paar juffen, meesters en
kinderen jaloers op zijn 😉?
….wij nog maar een paar weken naar de peutergroep
gaan en dan ook de zomervakantie voor de peuters
begint? Wat zullen we jullie missen 6 weken lang!!!
Maar eerst nog even lekker samen spelen, zingen,
dansen en lachen!!

Dinsdag 9 juli a.s. komt het Oegandees kinderkoor bij
ons op school om samen met onze kinderen te zingen,
te dansen en muziek te maken. We hopen op een
swingende, gezellige dag waarop kinderen met elkaars
culturen en gewoonten gaan kennismaken.
Het Oegandese kinderkoor bestaat uit een wisselend
aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-16
jaar. De groep is afkomstig van de basisschool Kidsgear
en van de middelbare school Hoys College in
Bukomansimbi in Oeganda. Het koor komt sinds 2009
naar Nederland. Zij treden op in scholen en kerken en
houden straatoptredens. Het doel van de tournee is
het bekendheid geven aan het werk van stichting
Up4s (lees: ‘up for us’, wat zoveel wil zeggen als ‘kom
voor ons op’), het werven van nieuwe sponsors en het
inzamelen van geld. Het idee is dat de kinderen van
het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst
en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. Door
de week bezoekt het koor basisscholen waar
workshops zang en Afrikaans trommelen worden
gegeven. Zondags werkt het koor mee in kerkdiensten
of zijn er optredens van het koor. Initiatiefneemster
Sylvia is zelf opgegroeid in Bukomansimbi en haar
beide ouders wonen er nog. Zij was in de gelukkige
omstandigheid dat ze een goede basis- en middelbare
schoolopleiding heeft kunnen volgen, maar voor veel
van haar dorpsgenoten gold dit niet. In 1997 is Sylvia
in Nederland komen wonen en in 2000 getrouwd.
Samen met haar echtgenoot hebben ze besloten om
de kansarme kinderen in Bukomansimbi en omgeving
een kans op goed onderwijs te geven. Zo ontstond
stichting UP4S: opkomen voor de kansarme kinderen
van Oeganda.
Meer weten: https://www.up4s.nl
Tijdens het slotfeest, staat er een kraampje waar
originele Afrikaanse spullen te koop zijn. Mogen zij
ook rekenen op uw steun. Vanuit school zal er ook een
donatie
gegeven
worden.

Studiedag

Groep 8 vliegt uit

Vrijdag 5 juli is de school gesloten omdat het team dan
de laatste studieochtend heeft. Dan wordt er
teruggeblikt op het voorbije jaar wat betreft
opbrengsten in de breedste zin van het woord. ‘s
Middags is het jaarlijkse welverdiende teamuitje.

Kleine kinderen worden groot! De jaren zijn voorbij
gevlogen en maar liefst 14 gezinnen verlaten hiermee
onze school. Alle kinderen stromen uit naar het
Carmel College en zijn door de jaren heen een fijne
groep geworden. Samen hebben ze veel mooie maar
ook hele verdrietige momenten meegemaakt. En dat
versterkt de saamhorigheid. Groep 8, veel succes met
jullie musical en na de zomervakantie heel veel plezier
op het voortgezet onderwijs! We hopen dat jullie met
plezier terugdenken aan jullie basisschooltijd op
H.Hartschool. En we zien jullie graag nog eens terug
met jullie rapport of zomaar voor een gezellig
kletspraatje!

Oudergesprekken
In deze periode vinden er de laatste oudergesprekken
plaats. Dat kan op uitnodiging van de leerkracht zijn
maar ook op uw eigen verzoek. Tevens worden
kinderen waar intensievere zorg om is ‘warm’
overgedragen aan de volgende leerkracht, waarbij de
ouders aanwezig zijn. De overige kinderen worden als
groep met hun gezamenlijke en specifieke kenmerken
ook warm overgedragen aan de volgende leerkracht
tijdens de laatste studiedag zodat de nieuwe
leerkracht al goed bekend is met de nieuwe klas en
gelijk goed kan beginnen en de aanpak hierop afstemt.
Direct na de zomervakantie staan er ook
inloopspreekuren voor u gepland (zie kalender) zodat
u kennis kunt maken of de leerkracht alvast even
spreken.

Zomervakantie

Doorschuifmomenten
Volgende week zijn ook de doorschuifmomenten naar
de nieuwe groep, het nieuwe lokaal en/of de nieuwe
klasgenoten. Aangezien er in de meeste groepen 2
leerkrachten werken is het fijn, dat dit op zowel
maandag als donderdag plaatsvindt. Voor de nieuwe
groep 5-6-7 geldt een iets andere aanpak omdat er
een juffen-meesterdag is verplaatst i.v.m. het
zwemuitje naar het bad in Dalfsen a.s. maandag.

Afscheid juf Lisa
Met het afsluiten
van het schooljaar
nemen we ook we
ook afscheid van juf
Lisa Pol. Zij gaat na
bijna 8 jaar onze
school verlaten om
haar kook en
bakambitie te gaan
volgen en dit in haar
eigen lunchroom
Jantjeslief te
Zwolle te gaan exploiteren. We laten haar natuurlijk
niet zomaar gaan na zoveel jaren! We hebben voor de
laatste donderdagochtend een leuk programma in
elkaar gezet om haar te verrassen en te bedanken!

Wij wensen jullie allen een hele fijne zomer toe, met
veel vrije tijd, veel leuke en gezellige dagen en veel
zomerweer!
Wij willen jullie allen hartelijk danken voor het fijne
schooljaar waarin we samen zijn opgetrokken om het
beste voor uw kind(eren) te bereiken. Tevens willen
we alle hulpouders bedanken! Wat hebben jullie veel
geholpen! Zonder ouderhulp lukken heel veel
activiteiten veel minder goed. Maar daarnaast ook de
ondersteuning op andere gebieden zoals de
klussenteams, de maandelijkse schoolschoonmaak,
de coördinatoren en de diverse commissies. Nogmaals
dank.
Geniet van de vakantie en graag tot in augustus of als
uw laatste kind van school gaat, tot ziens!

Volgende Nieuwsbrief
Wat doe jij in je vakantie?

Wanneer:
Tijdstip:
Waar:

Feestweek:

Maandagavond 8, 15, 22, 29 juli en
5, 12, 19 augustus.
Van 19:00 tot 20:00 uur
Sportpark Heidepark Lemelerveld
Clubterrein Paardensport
Vereniging Lemelerveld
aan de Verbindingsweg 2c.
GRATIS ponyrijden op woensdag 14
augustus van 14:00 tot 16:00uur.
Wij zijn dan te vinden op het
feestterrein in Lemelerveld.

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;
Maandag 26 augustus 2019

Agenda

Juli
Ma. 1 juli
Do.04 juli

Vr. 05 juli
DI. 9 juli
Wo. 10 juli
Do. 11 juli
Vr. 12 juli
Augustus
Za. 24. aug.
Ma. 26 aug.
Di.27 aug.
Do. 29 aug.
September
Di. 3 sept.
Vr. 6 sept.

Ma. 9 sept
Wo. 11 sept.

Doorschuifmoment groepen
Schoolvieringen
(ouders gr. 1 en gr. 5)
Doorschuifmoment groepen
Studiedag team. Alle kinderen
Vrij
Oegandees kinderkoor op
school
Musical groep 8
Slotfeest MET Oeg. koor
Laatste schooldag, 12 uur alle
kinderen vrij
Klussenteam 1 (o.l.v.Marcel)
1e schooldag
Schoolkalender mee
Inloopspreekuur 15.30-16.15
Inloopspreekuur 15.30-16.15

Informatieavond alle groepen
19.30 uur
Schoolvieringen
OB voor gr. 4 om 08.45 uur
BB voor gr. 8 om 10.30 uur
Inloopspreekuur 15.30-16.15
uur
Inloopspreekuur 13.3014.15uur

