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Nieuwe naam
De looptijd van de
periode voor de
nieuwe naam
is voorbij. De
commissie heeft zich gebogen over de inzendingen en
komt tot het besef dat het een hele ingewikkelde
opdracht is om tot dé naam te komen.
Als er een top 3 is gevormd, gaat deze voorgelegd
worden aan het bestuur van Catent. Afhankelijk van
deze beoordeling kunnen we de vervolgstap zetten.
We houden u op de hoogte.

Inspectie
Onlangs de inspectie van de GGD ontvangen voor de
BSO en nu dient zich het volgende inspectiebezoek
aan. Ditmaal voor het
primair onderwijs. Ze
hebben een groot
onderzoek gehouden
op bestuurlijk niveau
en daaruit zijn een
aantal scholen
geselecteerd voor een
onderzoek. Onze
school krijgt een zogeheten verificatieonderzoek. Dat
betekent zoveel als dat zij willen meten (verifiëren)
met de ontvangen informatie vanuit Catent over onze
school.
We verwachten dat de focus zal liggen op
kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en het
schoolklimaat. Op dinsdag 1 oktober verwachten we
de inspectie op onze school. Het is gebruikelijk dat zij
ook kinderen en ouders willen bevragen.

Ontruimen
In de laatste week
van de
zomervakantie zijn
alle leerkrachten
nageschoold op het
gebied van 1e hulp
en brand & ontruiming. De nieuwe collega’s hebben
hiervoor op die dag examen gedaan.
Beter voorbereid kan een school bijna niet zijn met
allemaal geschoolde BHV’ers. Hopelijk blijft het bij zo
nu en dan een pleister plakken of een beetje toverzalf
op een buil smeren. Maar om bij calamiteiten snel te
kunnen handelen, gaan we op gezette tijden een
ontruimingsoefening houden. Zo ook, op
dinsdagmorgen 24 september a.s. Dit is een dus een
aangekondigde oefening zodat kinderen niet al te erg
schrikken. In de loop van het jaar oefenen we dit nog
vaker maar dan is het minder voorspelbaar wanneer
het alarm afgaat.
Onze ervaring is dat de kinderen heel vlot en adequaat
reageren!

Kinderpostzegels
Woensdag 25 september is de start van de
kinderpostzegelactie! Volgens goed gebruik mogen de
kinderen van de groepen 7 en 8 reeds om 12.00 uur
vertrekken en beginnen met de verkoop van de actie.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de
Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden
kinderen zich in zodat andere kinderen geholpen
worden door middel van verschillende projecten. Ze
gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke
producten te verkopen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is
uniek in de wereld. Daar mogen
we best trots op zijn.
Van woensdag 25 september
tot en met woensdag 2 oktober
gaan ruim 160.000
basisschoolkinderen in

Nederland op pad tijdens de Kinderpostzegelactie.
Leuke producten te koop
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden
gekocht, dit jaar met kinderboekenhelden zoals Dik
Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het
assortiment bestaat uit een theepakket, een hippe
shopper, feestdagenkaarten, wenskaarten met
bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje van
Pluk van de Petteflet. Daarnaast kan er dit jaar voor
het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie
voor een kind in de daklozenopvang.

Doet u ook mee?

Klussenteam
Zaterdag 28 september komt het klussenteam 2 o.l.v.
Pascal Ogink in actie. Er liggen weer tal van klussen te
wachten! De hulp van de klusvaders wordt altijd zeer
gewaardeerd!

Juf Ester
Juf Ester van Horen, de nieuwe juf van groep 3-4 is aan
het reïntegreren. Het gaat naar omstandigheden
steeds beter met haar. De verwachting is dat ze na de
herfstvakantie volledig aan het werk is. Juf Ester werkt
dan op ma-di en vr. in groep 3-4.
Wij zijn blij voor haar dat het beter gaat.

Juf Joos
Juf Joos zit even in de lappenmand! Door hevige
nek/rug- en zenuwpijn moet ze het werk tijdelijk
neerleggen. Juf Joos heeft weliswaar geen eigen klas
maar is wel de interne begeleider van de onderbouw.
Het is dus goed mogelijk dat er nu geen reactie komt
op uw mail. Ze moet het echt rustig aan doen. Voor
dringende of lopende zaken, kunt u altijd contact
opnemen met de groepsleerkracht of met Mariëtte.
Dat mag altijd!

Kinderboekenweek

Oud papierregeling
Nog meer
ouderhulp!
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
(28 september)
Saar Valk(T)
Teije Diepman
Koen Boksebeld
Noor Langenkamp
Vacante plek!! Wie kan?
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. Volgens schema is er
steeds andere groep ouders ingepland om de
maandelijkse oud papier.

Reis mee!
Allemaal instappen!
Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de
hogesnelheidstrein of het ruimteschip.
De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met
het thema Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken.
Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat
centraal.
Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op
een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip,
trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op
een catamaran.
Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een
reis die je leven verrijkt. Van een rondje op de step in
de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal.
Toer je alleen of rijd je samen?
Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we
allemaal.
Dit jaar vindt de Kinderboekenweek plaats van 2 t/m
13 oktober 2019
Het Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door
Anna Woltz!
André Kuipers schreef het prentenboek, André het
astronautje. Met illustraties van Natascha Stenvert.
Interesse in meer informatie? Kijkt u eens op deze site
https://www.kinderboekenweek.nl/uitgaven/
Woensdag 2 oktober zullen we bij ons op school de
Kinderboekenweek openen waarna we in alle groepen
(t/m18 oktober) aandacht zullen besteden aan de
Kinderboekenweek.
Wat en hoe?
We houden u op de hoogte … Reist u mee?

Schoolschoonmaaklijsten
U heeft de schoonmaaklijsten van de
groep van uw kind(eren) ontvangen. Er is
getracht zoveel mogelijk rekening te
houden met de voorinschrijvingen. Toch heeft de
coördinatie her en der iets moeten schuiven om alles
in te kunnen passen. We hopen dat u hier begrip voor
heeft en desnoods probeert onderling te ruilen als de
voor u gereserveerde periode niet passend is. Per
groep is er een lijst uitgegeven via de mail. Het kan
voorkomen dat niet alle ouders daarop staan
ingepland. Dit kan te maken hebben met het feit van
meer dan 2 kinderen. Dan staan zij ingepland bij 2
andere groepen of als we ouders uit de wind willen
houden vanwege ziekte of lichamelijke beperkingen.
Op voorhand hartelijk dank voor uw fijne hulp!

Groep 1-2 A
Bijen
Wil jij mijn vriendje
zijn?
De eerste weken
van het schooljaar
hebben we in de
Bijengroep gewerkt
en gepraat over
vriendjes. Natuurlijk
heb je al wel
vriendjes maar nu
zitten we weer in
een andere groep.
Zou je daar ook
nieuwe vriendjes
kunnen maken?
Hoe doe je dat dan?
Samen hebben we
een vriendenboekje
met de klas
gemaakt zodat we
elkaar nog beter
leren kennen en
een leuk aandenken hebben aan deze groep. Ook
hebben we een vriendjesketting gemaakt waarop we
mochten tekenen wie onze (nieuwe) vriendjes zijn.
We hebben ontdekt dat we samen al veel plezier
kunnen maken dus we hebben zin in dit nieuwe
schooljaar!

Groep 1-2 C De duizendpoten

Opgepast! Kijk uit!
U moet de verkeersregels wel goed kennen om veilig
bij onze Duizendpotenklas aan te komen.
Bij de haaientanden in de gang moet u natuurlijk even
afremmen en bij het stopbord moet u ook ècht
stoppen!
Misschien heeft u ook al het liedje gehoord over LEFT
en RIGHT, heeft u gehoord over het toneelstukje van
de juffen of ziet u auto’s rondrijden in onze zandtafel?
Dan heeft u vast wel begrepen, dat wij nu over het
thema VERKEER werken. Om te zien en te horen wat
er aan verkeer te ontdekken is in onze wijk, hebben
we daar een wandelingetje gemaakt. We hebben zelf
foto’s gemaakt van verkeersborden, auto’s, fietsers,
de stoep en nog veel meer. We leerden, dat het
belangrijk is om je aan de verkeersregels te houden en
dat wanneer je de straat wilt oversteken, je eerst naar
links, dan naar rechts en nog een keer naar links moet
kijken. Gelukkig kunnen we dat nog eens goed
oefenen bij ons eigen zebrapad in de gang!

Wist-u-datjes” van de peuters!

Wij zijn groep 5

WIST-U-DAT … ?
… de peuters graag Kriebelbeestjes willen zoeken op
ons plein? Daarvoor gebruiken wij vergrootglaasjes &
insectenpotjes.
… dit helemaal niet zo makkelijk is? Deze rupsen,
mieren, spinnen, torretjes & pissebedden laten zich
niet altijd zo maar zien & vinden!
… alle peuters wel heeeeeeeel goed kunnen zoeken?
… er soms ook een wesp ons lokaal binnen komt
vliegen? Die horen wij dan zoemen!
… Ivo met zijn hand een huisje voor deze wesp wilde
maken? Maar daar schrok de wesp toch wel van!
… de wesp toen ging steken? En dat doet echt pijn, hè

Ivo!
… de peuters al goed weten dat bijen & wespen niet
hetzelfde zijn?
… wij bijen tóch veel leuker vinden? Zij prikken je
namelijk niet zo snel, gelukkig! En …
… bijen hele lekkere honing maken? Dat weten de
peuters nu ook!
… er vorige week in onze klas een bijzonder heerlijke
geur hing?
… dit smakelijke geurtje van ons eigen gebakken brood
kwam?
… na afloop het hele brood is ‘op’ gesmuld door alle
Lieveheersbeestjes?
… iedereen mocht kiezen wat ze op het broodje
wilden hebben? Niets of roomboter of … honing!
… honing lekker zoet is, maar óók gezond? Dat is nog
eens fijn!
… wij boeken hebben met gaatjes erin? Dat komt door
Rupsje Nooitgenoeg! Hij eet door alle bladzijden heen.
… wij er ook een liedje van kennen? “Rupsje eet zijn
buikje vol, begint al ’s morgens vroeg. En weet je hoe
dat Rupsje heet? Rupsje Nooitgenoeg”.
… wij ook veel tellen in onze kring? Bijvoorbeeld
hoeveel stippen alle Lieveheersbeestjes op de rug
hebben.
… er weer een aantal peuters 4 jaar zijn geworden of
binnenkort jarig zijn? Bij de kleuters boffen ze maar
met zulke grote, slimme kinderen erbij!
… wij in onze Peutermeespeelgroep gelukkig ook weer
nieuwe kinderen krijgen op de lege plekjes? En deze
lieve peuters zijn ook weer van harte welkom!

Het schooljaar is weer begonnen. De eerste dag was
een beetje spannend maar nu zijn we al lekker
gewend. Wij zijn groep 5 … en wat doen wij nou
allemaal zo op een dag?
Allereerst héél hard werken! En wat doen we goed
ons best!
We beginnen de dag met het zelfstandig werken aan
de weektaak. Daarna gaan we rekenen. Vanaf groep 5
werken we met rekenen op de Heilig Hartschool met
laptops dus wij nu ook! We leren klok kijken met hele,
halve uren en kwartieren. We tellen tot 1000 en we
maken sommen t/m 100. Daarbij doen we ook nog
vaak een rekenspelletje van de methodiek “Met
sprongen Vooruit!” Daarna hebben we vaak spelling
op het programma. We moeten dan hele moeilijke
dictees schrijven. Onze juffen vinden dat we daar heel
knap van worden!
Tussendoor gaan we lekker fruit eten en buitenspelen.
Hebben jullie in de zandbak ons bouwwerk al gezien.
Een jacht met jacuzzi en bubbelbad. Dat is een relaxte
pauze!
Tijdens de taallessen leren we heel veel nieuwe
woorden!
Bijna iedere dag werken we aan IPC. Ons thema is nu
“Woon jij hier in de buurt?” We hebben gekeken op
Google Earth waar iedereen woont en nu beschrijven
we ons huis.
Dit jaar gaan we ook voor het eerst op de fiets naar de
gym. En dat gaat al heel goed! Tijdens verkeer leren
we de regels van het oversteken en voorrang dus dat
kunnen we tijdens onze fietstocht dan weer mooi
toepassen!
Elke dag gaan we lekker lezen … en onze juffen lezen
hartstikke veel voor!
Om alles van het nieuws te weten kijken we dagelijks
naar het Jeugdjournaal.
Nou .. poeh … na zo’n dag zijn wij best moe!
Nu hebben jullie een beetje een indruk van onze
schooldag. Als we weer nieuwtjes te melden hebben,
leuke weetjes of uitjes dan schrijven we weer!
Groetjes uit groep 5

Groep 3
Het was best even wennen om aan het begin van het
schooljaar in groep 3 te starten. Inmiddels zijn we er al
weer helemaal aan gewend en hebben we al heel veel
geleerd.
Gelukkig is er nog steeds tijd voor spel en proberen we
zoveel mogelijk beweging in te bouwen in de lessen.
De rekenlessen lenen zich daar erg goed voor! Deze
week heeft u ons kunnen zien springen op het
schoolplein. We oefenden de volgorde en de notatie
van de getallen tot en met 20. Dat ging super!

Monique en Marjon onze school een bieb bieden
waarbij je smult van boeken lezen.
Wilt u meer informatie over deze “vacature” loop
even binnen bij juf Sabine (groep 5 –
struisvogellokaal) of vraag gerust Monique (moeder
van Quin groep 7) en Marjon (moeder van Wesley
groep 7) om meer informatie. Zij maken u graag
enthousiast door het beantwoorden van uw vragen of
praten u graag bij over de werkzaamheden voor deze
leuke taak!

Helpt u ons?
Een dagelijks leesritueel van 15
minuten zorgt voor een leven lang
leesplezier!

Groep 7 Hoe leren wij?

Schoolbibliotheek
Wist u dat … de leesprestaties van kinderen enorm
vooruit gaan als zij iedere dag 15 minuten lezen!
Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per
jaar! Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien
direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken,
vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger
leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker.
Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen
kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van
belang voor alles wat je wilt
bereiken in het leven. Daarom is
het erg belangrijk om kinderen
te stimuleren in vrij lezen.
En om daar aan tegemoet te
komen, zijn we druk in de weer
om onze bieb op school op orde
te houden. Met dank aan de moeders Monique
Hoveling en Marjon van Leusen. Maar onze bieb groeit
en groeit. Dat is mooi … maar vraagt ook meer inzet.
Boekenkasten netjes en op orde houden, thematafels
inrichten, nieuwe boeken inwerken. Een kleine greep
uit de activiteiten die nu worden gedaan. Daarom
zoeken we twee enthousiaste ouders die ons hier
extra bij willen ondersteunen. Zodat we samen met

Groep 7 is op dit moment met IPC druk bezig met “het
brein”.
Hoe leren we? Wat kan het brein zoal? Denk daarbij
aan: het geheugen, emoties en leren en persoonlijke
doelen.
Heel veel moeilijke termen, maar m.b.v. spelletjes,
testjes en gastsprekers zijn we een stuk wijzer
geworden.
In de klas hebben we geheugenspelletjes gedaan.
Kinderen mochten eigen strategieën / ezelsbruggetjes
toepassen om tot resultaat te komen. Heel erg
interessant en uitdagend om het brein eens te testen.
Het brein hebben we uiteraard nodig om te leren.
Maar hoe leer je nu? En wat doe je, of wat zeg je om
een ander iets te leren? Dat hebben de leerlingen
onderling mogen oefenen.

Vervolgens hebben we twee gastsprekers van
“revalidatiecentrum de Vogellanden “ gehad. Deze
dames wisten ons veel te vertellen over o.a. de
kwetsbaarheid van het brein.

En tenslotte een aantal stellingen voor u om over na
te denken:
- Je omgeving (zowel thuis als op school) kan
het leervermogen van de hersenen vergroten
- Hoe groter je hersenen, hoe slimmer je bent
- We gebruiken maar 10% van ons brein
- Op wat voor manier je het beste leert, is al bij
de geboorte bepaald
- Als je als baby naar klassieke muziek luistert,
word je slimmer
Wilt u antwoorden op deze stellingen / vragen?
Vraag de kinderen van groep 7!

Wil je dansen?
Wij, van Dansschool Elle Dansé hebben een nieuwe
locatie erbij, namelijk in Lemelerveld! Wij zouden het
erg leuk vinden om veel kinderen blij te kunnen maken
met leuke danslessen in Lemelerveld. Om zoveel
mogelijk kinderen te kunnen bereiken om te kunnen
vertellen dat de kinderen een gratis dansles kunnen
volgen bij ons.
Locatie kulturhus de Mozaïek. Wij hebben open les
weken op 25 & 26 september en 2 & 3 oktober. En
natuurlijk is er altijd een gratis proefles mogelijk.
Op woensdag en donderdag verzorgt Elle Dansé
danslessen in Kulturhus de Mozaïek, Kroonplein 58
Lemelerveld. De danslessen worden gegeven in zaal:
De Mozaïek 2.
Dag

Begin Eind

Les

Niveau

woensdag 16:00 17:00 Dreumesdans Beginners
17:00 18:00 HipHop

Hoe leg je een kind uit dat de
Goedheiligman er niet voor hem of
haar is?
Dat valt niet uit te leggen. De Sinterklaasbank heeft
zich als doel gesteld om kinderen die door armoede
geen cadeau van Sint krijgen, van een cadeau te
voorzien. Dit jaar kunnen zij 6.000 kinderen blij maken
met een cadeau van Sint. Een gezin kan zich niet zelf
een cadeau geven maar dat gaat via een intermediair
(bewindvoerder, schuldhulpverlener, schoolleiding,
onderwijzers, sociale wijkteam, maatschappelijk werk,
vrijwilliger Humanitas, etc.).
Wij willen u vragen ons te helpen en ons te
attenderen op het bestaan van de Sinterklaasbank
zodat wij samen zoveel mogelijk kinderen in de groep
“stille armoede” een mooie 5 decemberavond kunnen
geven. Aanmelden kan tot 15 oktober aanstaande, of
tot het aantal van 6.000 kinderen bereikt is. Laten wij
er samen voor zorgen dat er geen kind buiten de
pakjesboot valt!
Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer u dit
leest en denkt aan een gezin in uw omgeving, om dit
dan kenbaar te maken bij school, zodat wij eventueel
kunnen helpen. We moeten wel weten of dit op prijs
gesteld wordt of niet. Want goed bedoelde hulp mag
vooral niet kwetsend zijn.
Voor meer info; www.sinterklaasbank.nl

Leeftijd Docent
3-5 jaar Judy

Alle niveaus 6+

Judy

donderdag 16:30 17:30 Klassiek Ballet Alle

6+

Kim

17:30 18:30 Modern/Jazz Alle

8+

Kim

Sports4kids activiteiten
dalfsenbeweegt.nl
Sports4Kids: hét naschoolse
Activiteit
sportprogramma om kennis
Judo
te maken met de sporten die Handbal clinic
Sportmix
er zijn in de gemeente
Dalfsen. Het sport- en
Trefbal
beweegprogramma draait
op volle toeren, met al ruim
Tafeltennis
800 inschrijvingen en ruim
Jump Around
Badminton
80 verschillende
Basketbal
sportactiviteiten over 2019.
Er worden constant nog
Apenkooi
nieuwe activiteiten
toegevoegd. De komende
maanden zijn er o.a. nog de
Zelfverdediging / weerbaarheid
volgende activiteiten.
Meld je aan via bovenstaande website.

Vrijdag 13, 20 en 27 september
Woensdag 18 september
Woensdag 18 september
Woensdag 6 november
Woensdag 18 september
Woensdag 13 november
Woensdag 27 november
Woensdag 25 september
Woensdag 25 september
Woensdag 25 september
Woensdag 6 november
Woensdag 20 november
Woensdag 27 november
Woensdag 13 november
Donderdag 21 november
Woensdag 27 november
Woensdag 20 november

De Spil, Nieuwleusen
Sporthal Heidepark, Lemelerveld
De Spil, Nieuwleusen
Trefkoele+, Dalfsen
Trefkoele+, Dalfsen
Sporthal Heidepark, Lemelerveld
De Spil, Nieuwleusen
Cubgebouw DTV’84, Dalfsen
De Spil, Nieuwleusen
Trefkoele+, Dalfsen
De Spil, Nieuwleusen
Sporthal Heidepark, Lemelerveld
Trefkoele+, Dalfsen
Trefkoele+, Dalfsen
De Spil, Nieuwleusen
Sporthal Heidepark, Lemelerveld
Trefkoele+, Dalfsen

Schrijnend verhaal

Groep 3/4
Vorige week zijn we begonnen aan het nieuwe IPCthema: “Hoe leren wij?”
Deze week hebben we tijdens de les echte 3D-brillen
gemaakt, om duidelijk te maken dat je kennis (blauwe
kant) én vaardigheden (rode kant) nodig hebt, om iets
te begrijpen of te beheersen. Kennis + vaardigheden =
begrip!

Bijna zes jaar geleden is de familie Moubayed uit Syrië
gevlucht en in Lemelerveld komen wonen. Vader
Hanna & moeder Rim en de kinderen Christel en
Celina laten alles achter.
De jongste Elio (3 jaar) is hier geboren. De familie is
van meet af aan actief en betrokken bij Lemelerveld.
Hanna heeft zijn vader onderweg naar de vrijheid
verloren en zijn moeder mee kunnen nemen.
De ouders van Rim wonen nog steeds daar. Vorig jaar
heeft de grootmoeder van Christel, Celina en Elio te
horen gekregen dat ze longkanker heeft. Volgens een
specialist uit de Isala klinieken is de enige behandeling
die haar goed zou helpen, een kuur van medicijnen die
ze haar verdere leven moet gebruiken. In Syrië wordt
er niets vergoed en voor de ouders zijn deze dure
medicijnen onbetaalbaar en dus onbereikbaar. De
ouders mogen niet naar hier komen en de familie hier
kan niet terug naar daar, zelfs niet voor een bezoek.
Stelt u zich eens voor dat u in deze situatie zou
verkeren? Loodzwaar en zeer verdrietig. Hoe fijn zou
het dan voelen dat er mensen naar je omzien en
meeleven.
De kerkgemeenschappen van Lemelerveld hebben
besloten dat ze willen steunen.
Misschien voelt u na het lezen van het bovenstaande
ook de behoefte om iets te betekenen. Dat kan
natuurlijk door om te zien naar de familie hier maar
misschien bent ook u wel bereid om te doneren en
daarmee de kansen op medicijnen voor de oma van
Christel (gr. 6) en Celina (gr. 5) te vergroten.
U kunt uw bijdrage overmaken op;
NL56 RABO 0127896651 t.n.v. diaconie Lemelerveld,
t.a.v. actie moederRim.
De familie zal u zeer erkentelijk en dankbaar zijn voor
uw medeleven, in welke vorm dan ook!

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;

September
Vr. 20 Sept.
kleutermateriaal
Ma. 23 sept.
WO. 25 Sept.
ZA. 28 Sept.

Schoonmaak
Start schoolschoonmaakweek
Kinderpostzegelactie
Klussenteam 2
Oud papier halen

Vrijdag 4 oktober 2019

Oktober
WO. 2 okt.
VR. 11 okt.
MA. 14 okt.
WO. 16 okt.
VR. 18 okt.

ZA. 26 okt.
MA. 28 okt.
DI. 29 okt.

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

November
DI. 5 nov.
WO. 6 nov.
DO. 7 nov.
MA.18 nov.
DI. 19 nov.
WO. 20 nov.
ZA. 30 nov.

Oudergesprekken
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Start schoonmaakweek
Knutselavond bij kleuters
Teamstudiedag/ kinderen vrij
Klussenteam 1

December
DO. 5 dec.
WO.18 dec.
VR. 20 dec.

Sinterklaasfeest (hele dag)
Kerstviering op school
Start kerstvakantie om 12.00
uur t/m vr. 3 januari

