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De vakantie is voorbij en iedereen is uitgerust en met frisse
moed gestart. De kinderen hebben kennisgemaakt met de
klas en de (nieuwe) juf of meester. Best spannend om weer
te beginnen! De vakantie is voorbij gevlogen en we kunnen
terugblikken op een mooi oud schooljaar met veel
hoogtepunten. Fijn dat we zo samen hebben kunnen
optrekken om voor de kinderen een prachtig schooljaar te
maken!
Dank aan alle ouders die
ondersteund hebben bij
het slotfeest!
Als u nog servies mist
doordat u heeft
bijgedragen met hapjes
voor het slotfeest dan zou
het kunnen zijn dat er nog
een schaal/ bord en/of
bestek staat op school. Dit
staat op een tafeltje bij de
hoofdingang van het
hoofdgebouw t/m de
informatieavond.
Vandaag werden we
verrast doordat er een
grote luchtballon gestrand
leek te zijn op het voetbalveld achter de school. Iedereen
werd natuurlijk reuze nieuwsgierig naar de oorzaak en waar
de piloten uit het mandje toch waren…. Na een eerste
opstart in de nieuwe klas, mochten we naar het
voetbalveld. Het bleek dat het om schoolvoorstellingen te
gaan ter ere van het nieuwe schooljaar. De luchtballon was
juist bij ons geland en dat was niet zomaar. Het mandje was
veel te zwaar beladen en niet met zandzakken maar met
flyers!!! Elk kind heeft vandaag een flyer meegekregen want
naast het feit dat het schooljaar start, start er ook een
wedstrijd. Een namenwedstrijd!!!

Nieuwe naam voor de school
Vandaag gaat er een wedstrijd van start omdat we op
zoek zijn naar een nieuwe naam (en misschien het
logo) voor onze school. We willen een meer
eigentijdse naam voor onze school, in combinatie met
onze peuteropvang en buitenschoolse opvang. Daar
denken we al langer over en er is ook gepeild onder
ouders in de geledingen. Zij zijn hier ook enthousiast
over. Uiteraard hebben we deze stap ook gedeeld met
onze buren met dezelfde naam; Heilig Hartkerk, waar
ooit, een kleine 100 jaar geleden deze school door is
opgericht. Zij hebben begrip voor deze beslissing.
Wat gaat er gebeuren?
M.b.v. de flyer willen we kinderen, u als ouders maar
ook het dorp betrekken om te komen tot een nieuwe
naam. Op de flyer kunt u uw bijdrage kwijt met
onderbouwing.
U kunt uw bijdrage inleveren in de daarvoor bestemde
bus bij de hoofdingang van de school of per mail;
nieuwnaam.heilighart@catent.nl . De wedstrijd heeft
een deelnametijd van 3 weken (za. 14 september is de
sluitingsdatum). Daarna zal er intern door een
commissie naar de inzendingen gekeken worden. De
voorkeursnaam en mogelijk het logo zal vervolgens
aan het bestuur van Catent voorgelegd dienen te
worden. Als zij akkoord geven, dan gaan we verder
met het ontwerpen en aanpassen van alle
documenten en sociale media.
Wanneer we het precies gaan onthullen, is voor nu
nog moeilijk te bepalen.
Te zijner tijd ontvangt u nog een speciale uitnodiging.
Tevens is er dan open huis/ kijkmorgen in alle klassen,
de peutergroep en de BSO.
We weten dat Lemelervelders origineel zijn in het
bedenken en ontwerpen van nieuwe dingen. Doet u
ook mee? En als u meer flyers of inzendingen wilt
doen, dan mag dat zeker.
In de bijlage treft u een poster hieromtrent.

Schoolapp
Velen hebben het wellicht al gezien, maar we hebben
een compleet vernieuwde website! Het adres is
hetzelfde gebleven www.h-hartschool.nl, maar alles
heeft een fris, nieuw uiterlijk gekregen. Daarnaast
gaan we gebruik maken van een ouderapp die
klasbord gaat vervangen. In veel opzichten lijkt de
nieuwe app op klasbord, zo zult u nog steeds
nieuwsberichtjes en foto's van de klas van uw zoon of
dochter ontvangen. De nieuwe app is gekoppeld aan
de website en ziet u bijvoorbeeld ook het algemene
schoolnieuws op uw app. Ook
krijgt u een melding wanneer de
laatste nieuwsbrief beschikbaar is
en deze kunt u ook via de app
lezen.
Op de website is een
ouderportaal waarin u ook
dezelfde dingen kunt vinden als in de app. Om hier
gebruik van te kunnen maken vragen we alle ouders
om de app te downloaden (zoek naar schoolapp in de
playstore of appstore) en eenmalig aan te melden. De
leerlingen hebben vandaag een instructieblad
meegekregen naar huis; de activatiecode die u
eenmalig gebruikt is: heilighart!

De scholen zijn weer begonnen
De scholen zijn weer begonnen.
Hiermee wordt ook een pleidooi
gehouden om zoveel mogelijk op de
fiets en lopend naar school te komen,
als de mogelijkheden dit toelaten.
Mede namens de verkeersouders willen
wij u vragen om uw fiets aan de
overzijde van de school te parkeren.
Wilt u er rekening mee houden dat de wachtstrook van de
kinderen vrij blijft zodat zij daar veilig kunnen wachten
alvorens de fietstocht naar huis gaat beginnen. U zult
begrijpen dat het spitstijd is tijdens het aan – en uitgaan van
de school. Als we hier allemaal zorgvuldig mee omgaan dan
houden we het veilig. Denkt u er aan om uw auto in de
daarvoor bestemde vakken te parkeren en vooral niet op de
rotonde?!

Schoolkalender

In deze video (link staat ook op de website) wordt
eenvoudig uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden.
Om verder goed van start te kunnen, geven we direct
deze nieuwsbrief uit zodat u op de hoogte bent van de
laatste nieuwtjes maar ook van de schoolafspraken via
het bij ons bekende mailadres dat u ons heeft
doorgegeven. Als dit niet goed loopt/ werkt, laat het
ons weten want we vinden het belangrijk dat u goed
geïnformeerd blijft. Tijdens de informatieavond is
Meester Sander rond de pauze beschikbaar om u
hiermee te helpen.

Vandaag presenteren we
met trots
onze kalender aan u met
daarop alle
wetenswaardigheden.
Alle jarige
kinderen staan er ook in.
We hebben geprobeerd
zoveel mogelijk zaken
vast te leggen zodat u
dit kunt noteren in uw agenda en niet voor verrassingen
komt te staan met plotselinge vrije dagen of ouderavonden.
We hebben een beknopt deel met overige info. Dit zijn
vooral contactgegevens, roosters en een klein algemeen
deel. We hebben gemerkt dat de meeste (zittende) ouders
de uitgebreide schoolgidsinfo niet telkens opnieuw lezen.
Daarom hebben we een schoolkalender en de uitgebreide
schoolgids treft u op onze website.
De kalender voor de komende weken/ maanden
(en eventuele wijzigingen) wordt ook geplaatst in de 2
wekelijkse Nieuwsbrief.

Looproutes

Schoolregels

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die op de fiets komen, gaan
via de zij - ingang (naast hoofdgebouw en parkeerplaats)
naar de fietsenstalling. Groep 6-7-8 gaan door het grote hek
aan de zijkant en de jongere groepen door het schuine hek.
Zij stappen af ter hoogte van het zebrapad en lopen via de
stoep naar hun toegangshek. Al deze kinderen met fiets
lopen langs de lokalen aan de achterzijde naar de eigen
fietsplek en zij kunnen vervolgens gaan spelen als er geen
kijkmorgen is. Groep 8 is gehuisvest op de dislocatie. Zij
parkeren hun fiets in de stalling daar maar komen en
vertrekken toch altijd via de bovenstaande route.
Elk kind heeft vandaag een vaste fietsplek toegewezen
gekregen. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 die op de
fiets komen gaan via de kleuteringang naar de
fietsenstalling. De kinderen die lopend of met de auto naar
school komen, kunnen via de andere hekken binnenkomen.

Bij een nieuw schooljaar horen ook altijd duidelijke regels
en afspraken. Het lijkt
ons zinvol om die ook
naar u te
communiceren. We
bespreken ze uiteraard
ook met de kinderen.
We maken onderscheid
tussen een
schoolregel en een klassenregel.
Het verschil zit in het feit dat een schoolregel voor iedereen
geldt en de klassenregel soms specifiek voor een klas is. Het
kan uiteraard zijn dat meerdere klassen gelijke
klassenregels hebben. Hoe dichter de jaargroepen bij elkaar
zitten, hoe meer kans hierop is. Sommige regels zijn nieuw
of bijgesteld; anderen zijn wellicht al bekend of
voorspelbaar.

We sommen onze schoolregels op:
1. De kinderen en ouders mogen na het openen van de
hekken (om 08.10 uur) door de pleinwacht (leerkrachten)
op het plein.
2. De kinderen en ouders wachten
op het plein tot de 1e bel/zoemer is gegaan en daarna
mogen de kinderen naar binnen. De kinderen hangen dan
jas en tas op en mogen in de klas. Als de 2e bel gaat (08.30
uur) is de les begonnen.
De kinderen hoeven dus niet eerst naar binnen om de tas
op te hangen en dan weer naar buiten. Op de kijkochtenden
wordt hier afwijkend mee omgegaan. Groep 3 kinderen
mogen dagelijks om 08.10 uur naar binnen. Na de
herfstvakantie mogen de ouders en de kinderen van de
groepen 3 alleen op de kijkmomenten mee naar binnen. De
ouders van groep 1/ 2 mogen dagelijks mee naar binnen om
even te kijken, de tas weg te brengen en vervolgens weer
naar het kleuterplein en daar afscheid nemen. Bij slecht
weer gelden deze regels niet.
3. De kijkochtenden zijn op de hieronder aangegeven dagen
van 08.10 uur tot uiterlijk 08.30 uur:
Maandag:
groep 6, 8
Dinsdag:
groep 3-4, 5
Woensdag:
groep 3, 4
Donderdag:
groep 3-4, 5
Vrijdag:
groep 3, 7
4. Om de verkeersstroom goed te
geleiden, vragen we u zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Als u met de auto komt, vragen we u die te parkeren in de
vakken.
Desnoods op het gras maar dan wel de rotonde vrijlaten. De
vertrekkende auto’s rijden rechtsaf, via de Pr.
Christinastraat naar hun volgende bestemming. Arriveren
mag via de Schoolstraat en Pr. Christinastraat.
5. Alle toegangsdeuren (m.u.v. handenarbeidruimte/ kleine
ruimte naast lokaal groep 3-4) zijn geopend vanaf 08.10 uur
voor de kijkmorgens en vanaf 08.25 uur voor alle kinderen.
Om 09.00 uur sluiten alle deuren i.v.m. overzicht/ toezicht
m.u.v. centrale voordeur.
6. In de middagpauze blijven alle kinderen
over. We werken met een continurooster.
De kinderen kunnen ’s morgens (na het binnenkomen) de
lunchtrommel en beker in de koelkast-bewaarbak plaatsen.
Deze bewaarbakken staan naast de klassendeuren.
Wilt u met aandacht de trommels vullen?
Bij groep 1 en 2 mag de lunch direct in de koelkast gezet
worden. We gaan eten met de kinderen van 11.45 uur 12.00 uur en aansluitend hebben zowel de kinderen als de
lesgevende leerkrachten pauze (tot 12.25-12.30 uur). De
pleinwacht zal worden gelopen door alle niet – lesgevende
leraren op die dag. Zo voldoen we (verantwoord) aan de
CAO -norm voor leraren. Voor de jongere groepen is er
meer etenstijd gepland.
7. Voor de ochtendpauze nemen de
kinderen fruit/rauwkost en drinken
mee. Als de kinderen overblijven is
brood en drinken aan te bevelen.
Snoep en koek is niet toegestaan.
Om helder te maken wat wel of niet
mag, gebruiken we de volgende regel:
Alles wat je op je ontbijttafel plaatst,
mag mee voor de lunch. Bijvoorbeeld
brood, crackers, beschuit met beleg,
yoghurt etc.

8. Traktaties; als een kind jarig is, is het feest. We stellen het
op prijs als u streeft naar een gezonde traktatie.
9. Alle speeltjes met wielen zoals skeelers, éénwielers etc.
mogen gebruikt worden tot het plein. Op het plein kan dit
gevaren opleveren omdat er zoveel mensen zijn.
10.Op de gymdagen (maandag en/of donderdag) nemen de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hun fiets mee en fietsen ze
naar de gymzaal op sportpark Heidepark. De groepen 3 t/m
8 nemen de gymtas mee naar school met daarin gymkleding
en gymschoenen. Als een kind per abuis de gymtas is
vergeten, gymt het mee in de gewone kleding en op blote
voeten. Bij herhaaldelijk ontbreken van de gymkleding
worden de ouders gebeld. De kleuters gymmen in
ondergoed en blote voeten. Alleen bij wondjes
(voetwratjes) mogen de schoenen aan. Zij gymmen in de
gymzaal op de dislocatie. Het gymrooster voor gr. 3 t/m 8
treft u achterin de schoolkalender. Als kinderen de laatste
gymtijd op een dag hebben en van u direct zelfstandig naar
huis mogen fietsen, vragen we u dat aan te geven op het
formulier dat één dezer dagen ontvangt. Als u dat geen
goed idee vindt of uw kind moet door naar de BSO, dan
fietst uw kind met de leerkracht mee terug naar school.
11. Alle kinderen krijgen een pen/ kleurpotloden of stiften
van school. Het is niet de bedoeling dat er eigen pennen of
stiften meegenomen worden.

Zorgteam,Obalo, psycho-educatie en
psycho-sociale hulp
Naast de inzet van het zorgteam van onze stichting Catent,
hebben we een samenwerkingscontract met de organisatie
OBALO in Raalte. Zij begeleiden kinderen op diverse
ontwikkelingsgebieden. Dit kan ook op particuliere basis.
We hebben een contract afgesloten waarin ze een aantal
kinderen behandelen op school die door de intern
begeleider doorverwezen zijn. School is leidend in de
verwijzingen. Daarnaast werken we samen met Marion
Korenromp. Zij helpt kinderen verder die om welke reden
dan ook psychisch sociaal in de knel komen. We denken dat
dit vooruitstrevende manieren van extra begeleiding zijn die
nog weinig toegepast worden in het basisonderwijs. Nieuw
dit jaar is het aangaan van een samenwerkingscontract met
Marja van der Hoek. Zij begeleidt kinderen en jongeren op
psycho-educatieve vaardigheden. Zij helpt kinderen om hun
vaardigheden in omgang te versterken. Ook hier is school/
IB leidend in de verwijzing naar haar. Dit kan ook
particuliere basis.
Als ouders het noodzakelijk vinden om externe hulp te
zoeken, mag dit natuurlijk altijd op eigen kosten én na
schooltijd. We zijn tevreden over deze samenwerkingen
omdat we ervan overtuigd zijn dat het de kwaliteit van het
onderwijs ten goede komt maar vooral omdat we alle
kinderen waarbij handelingsverlegenheid bestaat passende
hulp kunnen bieden op school. De intern begeleiders zullenindien gewenst– hier met u contact over opnemen. U kunt
natuurlijk ook altijd zelf uw hulp/zorgvraag bij hen
neerleggen. Juf Evelien (IB gr. 3 t/m 8) werkt structureel
op dinsdag en donderdag. Juf Joos (IB peuters en gr. 1 t/m
3) werkt op donderdag.

Schoolschoonmaak door ouders

Kriebelcontrole

Vorig schooljaar hebben we de pilot
gedraaid met de schoolschoonmaak
door ouders niet meer
geconcentreerd op enkele dagen
maar verspreid over het schooljaar
en met de focus op de klas van uw
kind(eren). Dit is zeer goed bevallen
door zowel ouders als school. De
school is vele malen schoner en de betrokkenheid van
ouders is naar 100%!!!
Dus alleen maar redenen om dit door te zetten!
Reeds vóór de vakantie hebben de coördinatoren de
schoonmaakweken gepland door het schooljaar heen.
Daarom hangen de lijsten nu reeds op de klassendeur
van uw kind(eren). Als u 1 kind op school hebt, kiest u
1 periode, als u 2 of meer kinderen heeft, kiest u 2
momenten. Dit moet u wel op de verschillende lijsten
van de klas noteren. Het staat u natuurlijk vrij om dit
slim te combineren en bv. in de schoonmaakweek van
oktober voor uw beide kinderen in te tekenen en uw
bijdrage te leveren op dezelfde dag (in overleg met uw
duo) achter elkaar. Deze lijsten blijven hangen tot en
met de informatieavond. Alle ouders die zich dan nog
niet hebben aangemeld, worden op de overgebleven
plaatsen ingepland. Daarna ontvangt u per groep een
overzicht met de planning.
Er is een kleine wijziging in de lijsten opgenomen
waaronder de kolom telefoonnummer en de kolom
schoonmaakdag. We hebben gemerkt dat het zeer
lastig is om af te spreken met je duo als je elkaars
nummer niet hebt/ kent. Wij mogen in het kader van
de AVG dit niet zomaar delen, dus door het zelf te
vermelden op de aanmeldlijst, geeft u zelf permissie.
De andere kolom om te vermelden op welke dag er na
overleg met elkaar en met de groepsleerkracht er
schoongemaakt gaat worden, heeft tot doel dat onze
schoonmakers dit tijdig weten (bv. week van tevoren)
zodat er niet dubbelop hetzelfde werk gedaan gaat
worden in dezelfde ruimte.
We hebben gemerkt dat de schoonmakers het
ongemakkelijk vinden dat spullen zoekraken als hun
schoonmaakkast hiervoor gebruikt wordt. Daarom
willen wij u vriendelijk verzoeken om enkel
schoonmaakspullen te gebruiken uit de daarvoor
bestemde kast met de rode deur, naast de oranje deur
van de kopieerruimte. Hierstaan voldoende middelen
om goed schoon te kunnen maken. Tevens staat hier
de stofzuiger. De dislocatie heeft eigen spullen.
Tot slot; een schoolgebouw is soms bijna een zandbak!
Dat zult u ook merken met de schoonmaak. Voor het
behoud van de stofzuiger is het van belang om eerst
het gros van het zand op te vegen en daarna pas te
stofzuigen.
Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp en inzet. We
zijn er erg blij mee. Denkt u aan het tijdig aanmelden
zodat het past in uw agenda?

Hoe gaan we op onze school te werk
om luizen te voorkomen en/of te
bestrijden?
Kriebelcontrole momenten
De controles staan vermeld in de kalender. Vanuit het
team heeft één persoon als taak de contactpersoon te
zijn tussen de luizencontrole ouders en school. Zij
heeft in de controleweek eventueel contact met de
coördinator. Voor onze school is dit Mariëtte Reimert.
Vanuit de ouders is dit; Marleen Muller (moeder van
Jesse en Lynn Reimert) (tel; 851341).
Luizencontroles vinden vooral plaats
vlak na een vakantieperiode. Dit is een
bewuste keuze om te voorkomen dat
er een uitbraak komt.
Constatering hoofdluis
Wanneer de kriebelouders ongewenst
bezoek constateren en er wordt vastgesteld dat er
sprake is van levende luizen of neten, belt de
klassenleerkracht direct de ouders. We controleren
ook direct de eventuele broertjes en/of zusjes uit de
andere klassen. We verwachten van deze ouders dat
ze direct hun kind(eren) komen halen en hun
maatregelen treffen. Deze kinderen komen pas terug
op school wanneer het probleem is opgelost. De
school zal besluiten om extra luizencontroles uit te
voeren in de desbetreffende klas(sen) of indien
gewenst in de hele school. Dit gaat uiteraard in
overleg met de coördinatoren. Tevens gaat er dezelfde
dag een bericht uit en wordt er benoemd in welke
groep hoofdluis is. Bij constatering in meerdere
groepen zal er naar alle gezinnen een bericht uitgaan.
De ouders wordt gevraagd dagelijks te controleren om
erger te voorkomen. Bij eigen constatering door de
ouders wil de school uiteraard op de hoogte worden
gesteld. Tijdens deze periode worden meisjes met
lange haren verplicht om de haren vast te dragen om
verdere verspreiding te voorkomen door loshangende
(lange) haren.
Na 2 weken zal er een extra controle ingelast worden.
De coördinatoren bepalen in overleg met de directie
of er enkel in bepaalde groepen gecontroleerd moet
worden of schoolbreed.
Luizenzakken
Elk kind heeft een eigen luizenzak (verkregen via
school) voorzien van naam. Alle kledingstukken van
een kind (zoals jas/tas/sjaal) moeten in de luizenzak
bewaard worden. Vóór elke vakantie krijgen de
kinderen de luizenzak mee naar huis om te wassen en
eventueel te herstellen.
Direct na de vakantie moet deze weer meegenomen
worden.
Door het gebruik slijten luizenzakken en daarom
krijgen kinderen bij de start op school en in groep 5
een nieuwe luizenzak. Als er tussentijds noodzaak tot
vervanging is, kunt u dit overleggen met de leerkracht.

Informatieavond
Dinsdag 3 september a.s. hebben we een
informatieavond gepland voor alle
groepen. Bijgevoegd treft u de uitnodigingsbrief.

Laptops
We werken regelmatig met laptops, ter ondersteuning
en verwerking van en bij de lessen. Deze laptops zijn
van school en worden bij toerbeurt ingezet per groep.
Kinderen die zelfstandig mogen werken bij bepaalde
lessen, kunnen dit – na opdracht van de leerkrachtook in een andere ruimte doen. Hier worden goede
afspraken over gemaakt over bv. werkhouding en
tijdsduur. De leerkracht zal telkens rondes lopen om
toezicht te houden. Uiteraard komen we ook
tegemoet aan die leerlingen die beter gedijen in de
buurt van de leerkracht.

Internetcontract ?
In het verleden sloten we met de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 een zogeheten internetcontract. Dat
doen we niet meer omdat we denken dat
internetgebruik een vanzelfsprekendheid is geworden
t.o.v. eerdere jaren. We vinden het meer geëigend om
dit samen te voegen met de kanjerafspraken. Want
het is natuurlijk wel een groot punt van aandacht hoe
mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder
zich gedragen op sociale media. Dat ligt meer
versleuteld in de kanjeraanpak en het aanbod van
tegenwoordig. We willen de kinderen het vertrouwen
geven dat ze verantwoord omgaan met internet en
sociaal gezien met de ander. We vinden dat ze moeten
leren om zich aan de afspraken te houden w.b.t. sites
bezoeken maar ook dat ze leren omgaan met de
gevaren die internetgebruik met zich mee kan
brengen. We leren kinderen liever wat er kan
gebeuren dan dat ze door het verbieden, uitgedaagd
worden en met alle mogelijke gevolgen van dien. Door
de afspraken en de gevolgen te bespreken, maken we
de kinderen bewust. We hopen dat u achter onze
motivatie staat en er thuis ook aandacht aan blijft
besteden.

Ik ben een kanjer?
We werken aan de sociaal –
emotionele ontwikkeling van
kinderen met de methode:
Kanjertraining. Ook dit schooljaar
werken we met een
kanjerdocument, genaamd:
“Ik ben een kanjer”. We hebben
het woord contract weggelaten
omdat het erg negatief kan overkomen, terwijl we het
juist willen zien als iets positiefs. Op dit document
staan de omgangsregels (ook in de digitale wereld) die
wij heel erg belangrijk vinden. We vinden het

welbevinden van kinderen van primair belang en daar
horen afspraken bij die dit kunnen bevorderen.
Dit document geldt voor alle kinderen. We willen ook
graag dat u als ouder(s) ondertekent en daarmee net
als uw kind en de leerkracht kenbaar maakt dat u
achter de regels staat en het belang er van ziet.
Samenwerking is hierbij onontbeerlijk. Dit document
krijgt uw kind a.s. vrijdag (30 aug.)mee naar en we
willen u vragen om na ondertekening dit te
retourneren na het weekend (2 september) bij de
groepsleerkracht. U ontvangt vervolgens een kopie.

Inloopspreekuur
Denkt u aan de mogelijkheid om op dinsdag 27
(morgen!), donderdag 29 augustus, maandag 9 en
woensdag 11
september a.s. met de
groepsleerkracht van
uw kind te spreken?
Dat hoeft natuurlijk
niet maar we kunnen
ons voorstellen dat u
het fijn vindt om even
kennis te maken en/of
even van gedachten
te wisselen over uw
kind.
Dit kan van 15.30 uur
tot 16.15 uur m.u.v.
de woensdag 11 september. Op deze dag kan dit
tussen 13.30 uur tot 14.15 uur.
Als u de leerkracht van uw kind op andere momenten
na schooltijd wilt spreken, kunt u een afspraak maken.

Peutergroep
We zijn er helemaal klaar voor! Vanaf vandaag start
de peutermeespeelgroep weer op alle ochtenden en
enkele middagen voor opvang. De groepen zijn
allemaal alweer weer goed gevuld en op sommige
dagen is er nog wat speling. Voor meer info kunt u
terecht bij juf Marijn (ma-di) en juf Hilde (wo-do-vr).
Daarnaast zijn natuurlijk juf Kim
(ma t/m do) en juf Iny (vr) ook van de partij. En….
Zoals u ziet, van al dat spelen kun je erg moe worden!!

BSO

Oud papierregeling

In de zomervakantie is er hard gewerkt om in en om
de dislocatie alles in gereedheid te brengen zodat
deze weer officieel in gebruik genomen kan worden.
Zoals bekend gymmen de kleuters daar in een speciaal
lokaal en groep 8 neemt nu ook haar intrek in het
lokaal, grenzend aan het
schoolplein/kunstgrasveldzijde. In het 3e lokaal
(achterzijde) is de BSO gehuisvest. Het lokaal is
prachtig ingericht en voorzien van leuke
spelmaterialen en hoeken. Het omliggende plein is
omgetoverd tot een speelplein met uitdagende
speelattributen én er is een begin gemaakt met de
dierenweide. Heel veel dank aan de inzet van de
klusvaders die afgelopen zaterdag heel hard gewerkt
hebben!!
Als u ook meer info wilt over de BSO, loop dan even
binnen bij juf Mariëtte, bel of stuur een mail naar;
directie.heilighart@catent.nl
Ook tijdens de info avond kunt u hier informatie over
verkrijgen bij juf Kim of juf Mariëtte.

Ramona Kampman coördineert de oud papier
planning. De planning voor 2019 is nog geldig. Als u
ingepland staat en heeft geruild met een andere
ouder, geef dit dan (via de mail) door aan Ramona.
Fijn dat u helpt. Het komt immers het budget van de
OV zeer ten goede en drukt de hoogte van uw
ouderbijdrage. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking. Voor contactgegevens van deze
coördinator verwijzen naar het adressenkatern van de
schoolkalender.
De vaders van onderstaande kinderen worden
verwacht op de komende oud papierronde
(31 augustus)
Dido Brouwer (T)
Manon Butink
Loïs Kroes
Siem Kogelman
Vacante plek!! Wie wil?
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.

Muurschildering

Schoolverpleegkundige GGD
Op donderdag 29 augustus en donderdag 5 september
komt de schoolverpleegkundige op school om
kinderen te screenen of deze op te roepen voor een
nacontrole. Kinderen in de leeftijd van 5- 6 jaar
worden veelal opgeroepen evenals 10-11 jarigen. Als
het voor uw kind van toepassing is , ontvangt u vooraf
een brief van de GGD hierover. Op deze brief staat ook
aangegeven of u aanwezig moet zijn of niet. In veel
gevallen hoeft er tegenwoordig geen ouder er meer
bij te zijn.

Schoolviering
Op vrijdag 6 september is de eerste schoolviering
waarbij de ouders van de groepen 3 en groep 8 al vóór
de vakantie waren uitgenodigd. Van harte welkom uit
om deze viering bij te wonen. De onderbouwviering
begint om 08.45 uur en de bovenbouwviering (5 t/m
8) om 10.30 uur. Van harte welkom. Wellicht ten
overvloede …..kleine niet schoolgaande kinderen
mogen niet mee naar de viering. De aandacht moet
vooral uitgaan naar de viering. We verwachten dat u
hier rekening mee houdt.

In de vakantie is ook de muurschildering in de gang
van de kleuter-peutervleugel afgemaakt. Deze is
verfraaid met allerlei dieren en onze school heeft ook
een prominent plekje gekregen in de tekening.
Weliswaar zonder naam, maar dat is een bewuste
keuze want die wordt na bekendmaking erbij
geschilderd. De moeite waard om een kijkje te nemen.
Onze kunstenares Chantal Hendriks heeft mooi werk
geleverd.

Formatie nieuws

De volgende Nieuwsbrief

Voor de vakantie hebben we de formatie met u
gedeeld. Het is goed gelukt om alle groepen te
bemensen. Helaas heeft onze nieuwe juf Ester van
Horen(gr. 3-4) wegens privé omstandigheden een zeer
moeilijke zomer achter de rug en is op dit moment
onvoldoende in staat om aan het werk te gaan. Ze
heeft langere tijd voor verwerking nodig dan de
zomervakantie. En dat gunnen we haar ook. Gelukkig
kunnen we dit intern goed opvangen met juf Marit
(duo) en juf Danique Dijkslag tot juf Ester voldoende
hersteld is. De flexibele en betrokken houding van het
team heeft geleid tot een goede en stabiele opvang in
alle betrokken groepen. Al deze ouders hebben
inmiddels een persoonlijk schrijven ontvangen.
We zijn verheugd dat juf Evelien Vrolijken (Intern
begeleider) weer voldoende hersteld is - na een
langere tijd van ziek zijn- om het werk grotendeels te
hervatten.
Tot slot vinden we het heel jammer dat juf Daniëlle
Exterkate onze school na 16 jaar gaat verlaten. Op de
valreep vóór de zomervakantie heeft zij een nieuwe
baan aanvaard. Zij was op zoek naar een baan meer in
de buurt van haar woonplaats. We hebben overlegd
dat het fijn voor zowel de nieuwe school als Daniëlle is
om direct daar goed te starten. Maar we laten haar
natuurlijk niet zomaar gaan zonder een welverdiend
afscheidsfeestje.
Daarom gaan we op vr. 30 augustus (a.s. vrijdag) voor
haar een feestje organiseren in de ochtend. Ze
arriveert om 08.30 uur op een speciale manier,
waarna ze ontvangen en toegezongen zal worden.
We hebben een leuk programma bedacht waarbij ze
een opdracht in elke groep moet volbrengen dat zal
leiden tot het verkrijgen van een groot cadeau. Dat
cadeau krijgt ze om 11.30 uur. Aansluitend is er voor u
als ouders de gelegenheid om haar de hand te
schudden. Dit sluit dan mooi aan bij het einde van de
schooltijd van de onderbouw. Het staat u vrij wanneer
u uw kind(eren) een attente wilt laten geven aan haar
maar dit is beslist geen verplichting.
Wij wensen juf Daniëlle uiteraard heel veel succes en
willen haar bedanken voor haar hoge betrokkenheid
en bijdrage aan onze school.

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 6 september 2019

Augustus
ZA. 24 aug.
MA. 26 aug.

Klussenteam 1
1e schooldag van schooljaar

DI. 27 aug.
16.15u)
DO. 29 aug.
16.15u)

Inloopspreekuur (15.30-

ZA. 31 aug.

Inloopspreekuur(15.30Schoolverpleegkundige GGD
Oud papierronde

September
Di. 3 sept.

Informatieavond (19.30 uur)

DO. 5 sept.

Schoolverpleegkundige GGD

VR. 6 sept.
(gr. 8 en groepen 3)

Openingsviering schooljaar

MA. 9 sept.

Inloopspreekuur (15.3016.15u)
Inloopspreekuur (13.30-14.15
uur)
Sluitingsdatum
namenwedstrijd
Studiemiddag team. Alle
kinderen vrij of naar BSO
Schoonmaak kleutermateriaal
Start schoolschoonmaakweek
Kinderpostzegelactie
Klussenteam 2

WO.11 sept.
ZA. 14 sept.
DO. 19 sept.
Vr. 20 Sept.
Ma. 23 sept.
WO. 25 Sept.
ZA. 28 Sept.

