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Lekker op tijd
Een beetje eerder dan anders, ontvangt vandaag al de
nieuwsbrief met hierin allerlei nieuwtjes uit de
klassen. Bij toerbeurt leveren de groepen een stukje
aan.

geschreven moet worden. Met IPC zijn we deze week
ook begonnen. We gaan het hebben over hoe de
hersenen werken en hoe we leren. Super interessant!
Oeh we hebben ook nog een nieuwtje. Omdat ons
lokaal nog geen naam had, hebben we er zelf een
bedacht. We heten vanaf nu de Alpaca’s. Daar hoort
natuurlijk nog een keer een reisje naar de
alpacaboerderij bij!!
Als jullie nog meer over ons willen weten dan moet je
maar eens langs komen. We zitten in het lokaal
helemaal op de dislocatie.

Groep 6

Groep 8
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, ook voor
groep 8. We hoefden eigenlijk geen kennis met elkaar
te maken omdat de juf en de klas elkaar nog kennen
van groep 5. Wel moesten we eerst kennismaken met
de nieuwe werkwijzen en materialen. Daar zijn we nog
steeds wel mee bezig, hoewel we ondertussen ook de
eerste lessen van ieder vak wel hebben gehad.
Met rekenen hebben we breuken herhaald, maar ook
wat nieuws geleerd namelijk breuken
vermenigvuldigen. Iedere ochtend beginnen we met
startsommen, dan kunnen we sommen die we eerst
nog moeilijk vinden elke dag oefenen zodat ze
makkelijker worden. Met spelling hebben we vooral
categorieën herhaald. Ook doen we iedere dag een
dictweetje. Ja, dat is een gek woord hé? Je moet dan
van tevoren
bedenken of je het
woord goed hebt
geschreven of dat
je bedenkt dat het
nog niet helemaal
klopt. En met een
maatje in de klas
mag je dan gaan
bespreken hoe het

De 1e week in groep 6 zit er al weer op. We hebben
een leuke week gehad. ‘s Maandags zijn we begonnen
met een prachtige voorstelling. Toen kwamen wij
erachter dat we écht een nieuwe naam mogen
bedenken voor onze school. We hebben in groep 6
ook een paar leuke spellen gedaan. Bijvoorbeeld het
‘geheimenspel’ en het kennismakingsspel ‘bijzonder’.
Daarbij geef je een klasgenoot een bijzonder
compliment. De ontvanger loopt weer naar iemand
anders in de kring en geeft dan ook een compliment
aan een klasgenoot.
We hebben de verjaardagskalender afgemaakt en we
hebben selfies gemaakt van een moment in onze
vakantie.
Het was een leuke 1e week waarin we leuke dingen
hebben gedaan. Ook hebben we hard gewerkt en
nieuwe dingen geleerd.
Groetjes groep 6

Groep 4

Wist u datjes van de peutergroep

Bewegend leren
in groep 4!
Op één van de
eerste
schooldagen
hebben we in
groep 4 Levend
Stratego
gespeeld! Het
was niet zomaar
Levend stratego,
maar één met
sommetjes! De
klas was in twee
teams verdeeld. Elk team kreeg kaartjes met
sommetjes. Het blauwe team ging op zoek naar
iemand van het groene team. Als ze elkaar
tegenkwamen, vertelden ze het antwoord van de som
die op hun kaartje stond. Het antwoord van de som
met de hoogste uitkomst won en de persoon met dit
kaartje, mocht het kaartje van de andere partij
meenemen. Natuurlijk kon de persoon die het kaartje
had verloren weer een nieuw kaartje ophalen!

Wist u dat.....
…..wij het nieuwe schooljaar heerlijk zijn gestart! Fijn
om alle peuters weer na de vakantie terug te zien. En
ook zijn er een paar nieuwe peuters gestart, harstikke
gezellig!
…..we lekker samen hebben gekletst over de
zomervakantie. En dat de kinderen naar van alles en
nog wat zijn geweest met de trein, vliegtuig, auto of
fiets. Sommige kinderen sliepen in de caravan, tent,
stapelbed of …...
….heel veel kinderen hebben gezwommen en we
hebben gehoord dat er heel veel ijsjes zijn gegeten.
Andere kinderen hebben zich prima vermaakt thuis in
de tuin of lekker binnen met hun eigen speelgoed! Fijn
om te horen!
…..de peuters hebben de afgelopen week weer
heerlijk samen gespeeld en vonden het leuk om elkaar
na zes weken vrij weer te zien. Lekker samen spelen,
kletsen, zingen en plezier maken!
….we samen de boekjes ‘Mag ik eens in de luier
kijken?’ en ‘Gonnie en Gijsje’ gelezen hebben. Ook
hebben we gekletst over wie al op de wc kan plassen
en wie er een luier draagt. Veel kinderen hebben in de
vakantie geoefend en kwamen zelfs al ineens zonder
luier naar school en dat ging hartstikke goed, knap
hoor!

Groep 1-2
B Rupsen
Klaar voor de
start… af!
Een nieuw
schooljaar met
nieuwe vriendjes in de klas. In de
rupsengroep zijn hebben we veel plezier gehad de
eerste schoolweek.
Spelenderwijs op ontdekking, zowel binnen als buiten.
We hebben buiten de tegels gekleurd en een
hinkelpot gemaakt. In onze klas liggen allemaal cijfers
waar je op kunt springen. Zo tellen we heel makkelijk
van 1 naar 10 en weer terug.
Wij kunnen al van groot naar klein staan en hebben
onszelf gemeten bij de muur. Dan kun je daarna
natuurlijk een toren bouwen die net zo groot is als
jijzelf! En het leuke is, als je hier iets nog niet kunt,
hebben wij elkaar om te helpen! Heel fijn, zulke
vriendjes in je klas!

...we het versje op de uitzwaaideur hebben geoefend
en deze eigenlijk heel goed kennen.
….wij vanaf deze week werken wij over
‘Kriebelbeestjes’, zoals spinnen, rupsen, vlinders,
torren en noem maar op!
..we buiten spinnen en beestjes hebben gezocht en
hebben gevonden! We hebben ze meegenomen naar
de klas en hebben ze bekeken. Wat kunnen die
beestjes bewegen en kriebelen!
…..wij het hartstikke leuk vinden als de peuters iets
meenemen dat bij het thema ‘Kriebelbeestjes’ past.
Wel graag voorzien van naam.
...en ten slotte... Wist u dat ook dat de peuters zijn te
volgen via de app. Dus volg ons, hartstikke leuk!

Namenwedstrijd
Het heeft veel indruk gemaakt op de kinderen maar
ook in het dorp gonst het wel over de op handen
zijnde verandering rondom de nieuwe naam voor de
school. Kinderen waren in eerste instantie onder de
indruk omdat het bij sommigen de indruk wekte van
opheffing van H. Hartschool. Maar niets is minder
waar, we gaan juist een extra impuls geven om onze
vernieuwende manier van werken, een eigentijdse
naam te geven.
Denkt u eraan om actief mee te denken over hoe de
school volgens u met de toekomstige naam een
nieuw begrip mag worden in Lemelerveld?

Studiedag
Donderdag 19 september a.s. zijn alle kinderen om
12.00 uur vrij van school i.v.m. een studiemiddag voor
het team. Zij krijgen dan een vervolgtraining voor IPC
(International Primary Curriculum). Ter info voor
nieuwe ouders; wij werken sedert vorig schooljaar
met IPC. Dat is een thematische manier van werken
waarbij alle zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis
etc.) geïntegreerd zijn binnen het actuele thema.
Binnen een unit bv gr. 5 & 6 wordt er aan hetzelfde
thema gewerkt. De kinderen zijn vooral zelf
ontdekkend en onderzoekend aan het leren. U hoort

vast wederom de enthousiaste verhalen en/of u wordt
uitgenodigd voor een presentatie ter
afsluiting.
Dus voor verdere invoering van deze
aanpak is op de eerdergenoemde
middag een vervolgsessie voor de
leerkrachten.

Informatieavond
Dinsdag 3 september j.l. was er de jaarlijkse
informatieavond in alle groepen. De opkomst was
goed en hopelijk was de avond informatief genoeg
voor u. Als u naar aanleiding van deze avond of los
hiervan de leerkracht wilt spreken, dan kan dit altijd.
Een afspraak is snel gemaakt. Tijdens deze avond is er
aan u gevraagd om uw contactgegevens te
controleren, zodat we u altijd goed kunnen bereiken.
Tevens hebben we gevraagd of u wel of niet akkoord
bent met het plaatsen van foto’s en filmmateriaal
waarbij we nagenoeg altijd uitgaan van procesfoto’s
m.u.v. op de schoolkalender. In het kader van de AVG
moeten we dit elk schooljaar opnieuw vragen. Als u
niet op de infoavond bent geweest, vragen we u dit
alsnog te controleren op school. De groepsleerkracht
bewaart deze lijst tot eind van deze week in de klas.
Daarna worden de mutaties verwerkt. Geen
aangebrachte wijzigingen zien wij als een akkoord op
de gegevens die in onze administratie bekend zijn.

Uitnodiging startviering kerk
Graag willen wij jong en oud uitnodigen voor de
startviering van het nieuwe schooljaar in de Heilig Hart
Kerk van Lemelerveld.
Deze viering is op zaterdag 14 september a.s. om
19.00 uur en wordt begeleid door Voices.
Het thema van deze startviering is ‘Reis je mee?’
Samen zetten we ons beste beentje voor.
Dan wordt het zeker een schooljaar dat loopt als een
trein.
We willen je vragen om je rugzak, koffer of reistas
mee te nemen naar de viering, want dit speelt een rol
in de viering. Stop er iets in waarvan je denkt het
nodig te hebben voor dit schooljaar.
We vinden het heel erg leuk als je komt!
Namens de werkgroep ‘startviering’

Schoolschoonmaak door ouders

Laatste inloopspreekuren

De lijsten bij de klassendeuren om in te tekenen voor
uw voorkeursperiode waren al voor de
informatieavond goed ingevuld. Na de
informatieavond zijn ze door de coördinatoren
verzameld om er definitieve overzichten van te
maken. Als u nog niet ingetekend had, krijgt u
automatisch een plaats op één van de resterende
plaatsen. Alle ouders ontvangen binnenkort het
vastgestelde overzicht met de verdeling over het
schooljaar voor de groep(en) waar u ingedeeld staat.
Alvast hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage aan een
frisse school.

Muzieklessen

Denkt u aan de laatste geplande momenten van
inloopspreekuren op maandag 9 en woensdag 11
september a.s. om met de groepsleerkracht van uw
kind te spreken? Dat hoeft natuurlijk niet maar we
kunnen ons voorstellen dat u het fijn vindt om even
van gedachten te wisselen over
uw kind.
Dit kan van 15.30 uur tot 16.15
uur en op woensdag 11
september 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.

Vanaf deze week starten de muzieklessen op vrijdag
weer o.l.v. muziekdocent Alinda Mars. Bij toerbeurt
hebben de groepen 1 x per 14 dagen les van haar.

Schoolviering reminder

Ouderenquête uitslag en
oudergesprekken
In het vorige schooljaar is een ouderenquête
afgenomen, waar maar liefst 48% van de ouders op
gereageerd heeft. De rapportage en het plan van
aanpak is inmiddels gemaakt en zal binnenkort
voorgelegd worden aan de MR. Het volgende willen
we vast met u delen;
We gaan de oudergesprekkencyclus weer
terugdraaien. Vorig jaar hebben we getest wat de
effecten zouden zijn als we slechts 1 gesprek voor u
zouden plannen en de overige gesprekken enkel op
uw verzoek of op wederzijdse behoefte. We hebben
gemerkt dat het er vaak niet van komt maar dat het
ook een drempel opwerpt om te komen als het
allemaal wel zijn gangetje gaat. Daarom hebben we
besloten (mede n.a.v. de enquête) om zowel de 10
minuten gesprekken in november over welbevinden
als de gesprekken n.a.v. het winterrapport (febr.) over
resultaten vast te leggen en alle ouders uit te nodigen.
De overige gespreksmomenten staan wel gepland in
bepaalde weken (zie kalender) maar deze zijn
facultatief.
De rapportage van de ouderenquête komt over enkele
weken naar u toe.

Op vrijdag 6 september is de eerste schoolviering
waarbij de ouders van de groepen 3 en groep 8 zijn
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.
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.

Uitverkoop
Laatste ronde! Alle gevonden voorwerpen! Vrijdag
gaat alles wat er nog ligt naar de kringloop! Dus sla uw
slag.

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 20 september 2019

September
DO. 5 sept.

Schoolverpleegkundige GGD

VR. 6 sept.

Openingsviering schooljaar
(gr. 8 en groepen 3)

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.

Oktober
WO. 2 okt.
VR. 11 okt.
MA. 14 okt.
WO. 16 okt.
VR. 18 okt.
ZA. 26 okt.
MA. 28 okt.

Start kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek
Techniekweek afsluiting
Start schoonmaakweek
Fietscontrole
Start herfstvakantie (aan einde
schooldag)
Klussenteam 3
Extra vrije dag aan
herfstvakantie i.v.m. studiedag
team

