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Nieuws van de OR
Pay- day
Als OR zijnde hebben we
besloten om Pay Day te
verplaatsen naar de eerste
schoolgaande woensdag van het
nieuwe jaar in plaats van de
eerste woensdag van oktober.
De komende Pay Day zal dus
plaats vinden op woe. 8 januari 2020. We zullen
tevens voor de mogelijkheid zorgen om vooraf via
een betaalverzoek uw bijdrage te kunnen
voldoen. Maar de groepsvertegenwoordigers
zitten nog steeds voor u klaar in de Octopus voor
een contante bijdrage. We houden u t.z.t. op de
hoogte over de betaalwijze.
Algemene ledenvergadering OR
Op dinsdag 29 oktober a.s. houdt de oudervereniging
de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij we u als ouder
hierbij van harte uitnodigen om deze vergadering bij
te wonen. Onze oudervereniging is een zelfstandig
orgaan en houdt daarom jaarlijks een algemene
ledenvergadering. Het doel van deze jaarlijkse
ledenvergadering is om u als ouder/verzorger of
betrokkene van de school, te informeren over de
werkzaamheden van de Oudervereniging van het
afgelopen schooljaar 2018-2019. Aan de orde komen
o.a. het financiële jaarverslag en de officiële
vaststelling van de contributie.

De vergadering wordt gehouden in de “Octopus”.
Aanvang 20:00 uur.

Oud papier
Zoals u gemerkt heeft, zijn we op zoek gegaan naar
pleinwachten voor de organisatie van het oud papier
inzameling voor de komende drie
jaar. We kunnen u mededelen
dat een vriendengroep uit groep
1 en 2 de komende jaren dit voor
onze school oppakt. We zijn er
echt heel blij mee dat Gerben
Valk, Roy Schrieken, Daniel van
Toly, Martijn Bonthuis, Mark
Kappert, Eric Pieters en Dinand Schuurman de
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. Grote
klasse en laten we ze steunen door met de overige
vaders het oud papier op te halen.

Inspectie
Dinsdag 1 oktober j.l. was de inspectie voor het
primair onderwijs bij ons op school voor een
zogeheten
verificatieonderzoek.
Zij onderzoeken
momenteel meerdere
scholen van Catent op
hun kwaliteit. Het
bestuur krijgt daar een
eindbeoordeling voor
maar de bezochte
scholen krijgen ook een eigen waardering. Op verzoek
van de inspectie leidden twee kinderen hen rond door
de school om de school te vertellen vanuit hun
blikveld. Dat hebben Luna en Koen uit groep 8 met
verve gedaan. Later was er ook nog een gesprek met
de kinderen van de huidige leerlingenraad,
leerkrachten, IB en de directeur. Met trots kunnen we

melden dat we mooie rapportcijfers hebben gekregen!
Voldoende is het normale rapportcijfer. Dat kregen we
voor zowel de kwaliteitszorg (vastleggen/ cyclische
processen etc.) als voor zicht op eigen ontwikkeling.
Voor de indicator Kwaliteitscultuur hebben we
daarentegen een GOED als beoordeling gekregen.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, juist voor
deze indicator omdat het alles zegt over de
professionele cultuur die er heerst, de
ontwikkelcapaciteit en het enthousiasme van zowel de
kinderen als de meesters en de juffen!
Een mooie opsteker dus!

Ontruimen
In een razend tempo was de school
ontruimd. Natuurlijk rekende
iedereen op de ontruiming omdat
deze van tevoren was aangekondigd. Alleen de hoofd
BHV (lees; juf Mariëtte) ging zo op in haar werk dat ze
bijna 10 minuten later dan gepland het alarm pas af
liet gaan.
Zelfs de peuters liepen mee alsof het een dagelijkse
gang van zaken was. Later op de dag hebben we nog
een ontruiming op de dislocatie gehouden.
Het liep gesmeerd!

Oud papierregeling
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
(26 oktober)
T; Daisy Herbrink
Ize Waaijerink
Noé Kloosterman
Lars Holterman
Laura Jansen
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.

Teldatum
Op 1 oktober is de jaarlijkse teldatum van het aantal
leerlingen op elke basisschool in Nederland. Het
aantal kinderen is leidend voor de rijksbijdrage van
2020. Wij hebben 222 kinderen op deze peildatum
aanwezig. Dit groeit verder door naar 250 aan het
einde van het schooljaar en kunnen medio maart
groeibekostiging aanvragen. Deze aantallen zijn
exclusief de peuters omdat zij immers onder de
organisatie kinderopvang vallen. We hebben ongeveer
50 peuters. Het aantal peuters hangt nauw samen met
de afnamewensen van de ouders. Hoe meer dagdelen
per peuter afgenomen worden, hoe lager het aantal
geplaatste peuters in totaliteit. In principe hebben we
80 kindplaatsen over de week bezien, met elke dag
maximaal 16. Momenteel zijn er weer wachtlijsten aan
het ontstaan.

Groep 8
IPC
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan "hoe
werken onze hersenen?” We hebben veel onderzocht
en geleerd over de hersenen en hoe we leren. Om het
af te sluiten hebben we allemaal een kort filmpje
gemaakt over een deel van de hersenen. Samen zijn
dit twee klokhuis afleveringen geworden. We hebben
dit aan groep 7 laten zien en zo samen het project
afgesloten.
Techniekdagen
Op 11 en 13 oktober zijn de techniekdagen. De
kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen dan bij
verschillende bedrijven in Heino en Raalte binnen
kijken. Om ons daarop voor te bereiden doen we
opdrachten, kijken we filmpjes en hebben we een
gastles gehad. Dit is allemaal erg interessant. Er kwam
onlangs een meneer van bedrijf Winkels in de klas die
ons van alles kon vertellen en laten zien over zijn
bedrijf.

COOP
Momenteel is er een
spaaractie gaande bij
onze plaatselijke
supermarkt de COOP.
Deze actie loopt van
23 september t/m 27
oktober. Wij kunnen
ons voorstellen dat
wanneer u één of 2
knuffels heeft
gespaard dit voldoende voor thuis vindt. Wij, als
school vinden dit echter ook een hele leuke actie en
zouden uw mogelijk overbodige spaarzegels graag
ontvangen. Deze boeken en prachtige knuffels zullen
vast prachtig in onze schoolbibliotheek in de Octopus
staan. Bij elke €5,- ontvangt u een zegel en een volle
spaarkaart is dan gemakkelijk te halen met zoveel

gezinnen. Spaart u voor ons? Dan hebben we nog 2
weken te gaan alvorens de herfstvakantie begint. Wilt
u de zegels in een enveloppe inleveren? Bij de
hoofdingang staat een bak om het in te doen. Maar
het kan ook via de leerkracht. Hartelijk dank, ook
namens de kinderen!

Kinderboekenweek Onderbouw
Psssst.... Hoor eens even!
Je weet toch, dat de Kinderboekenweek 2019 van
start is gegaan? Met als thema ‘Reis je mee’?
Een thema waarbij boeken over voertuigen centraal
staan?
Nu zullen we in die periode natuurlijk heel veel
aandacht besteden aan het lezen en voorlezen van
deze boeken, maar tevens wordt er een grote
FIETSVERSIERWEDSTRIJD
georganiseerd voor de groepen
1 t/m 5.
Daar wil jij natuurlijk ook aan
meedoen!
Wat moet je dan doen?
Je mag jouw fiets thuis zo mooi
en origineel mogelijk versieren.
Op vrijdag 18 oktober (de
laatste dag voor de herfstvakantie en tevens de
afsluiting van de Kinderboekenweek op de Heilig
Hartschool) mag je jouw versierde fiets mee naar
school nemen, zodat een ieder het kan bewonderen.
Een vakkundige jury zal dan beoordelen welke fiets
het meest bijzonder is versierd en de eigenaar van die
fiets hiervoor belonen met een leuke prijs!
Dus steek die handen uit de mouwen en bedenk wat
leuks of geks en wie weet ben jij wel de winnaar van
onze school!
Succes!
🚲🎉🚲🎉🚲🎉🚲🎉🚲🎉🚲🎉🚲🎉🚲🎉

Kinderboekenweek Bovenbouw
De kinderboekenweek 2019
gaat over voertuigen. Niet de
bestemming staat centraal
maar " het vervoer". Voor de
kinderen van de groepen 6,7
en 8 hebben we een leuke
wedstrijd, omtrent dit thema,
georganiseerd. Het kind dat
met een zo uniek mogelijk
voertuig op de foto staat,
gaat er met een leuke prijs
vandoor. Deze foto moeten
ze inleveren bij hun meester of juf. Dat mag per mail,
app of evt een geprinte foto mag ook. Op vrijdag 18
oktober gaat de jury zich over de ingeleverde foto's
buigen en zullen ze de winnaar bekend maken. Veel
plezier.

Groep 6
Deze week hebben we met de groepen 5 en 6 een
bezoek gebracht aan de Stoomfabriek in Dalfsen. We
waren uitgenodigd voor een voorstelling, genaamd
"De tour van Fien". Het was een leuke voorstelling
waarbij Fien probeerde haar droom te verwezenlijken.
Haar droom was om wielrenster te worden. Haar
moeder had geen tijd om naar die fietsonzin te
luisteren, tevens had zij geen geld. Haar broer was
druk met gamen. Gelukkig was er in Fiens leven één
persoon die haar plannen wel steunde. Haar vriendin
Annemiek. De thema's die deze voorstelling droegen
waren: ambities en doorzettingsvermogen, angst
versus moed, vriendschap, sport en je eigen koers
varen. Allemaal hedendaagse thema's waar wij
vandaag de dag mee te maken hebben. In de klas
hebben we gesproken over 'je droom' en wat je later
'als ik groot ben' zou willen worden.
Het was een leuke voorstelling met daarbinnen
leerzame thema's.

Fietscontrole
Woensdag 16 oktober a.s. is de jaarlijkse
fietscontrole. Wat houdt dat in?
De fietsenmaker uit het dorp komt om bij de kinderen
uit de groepen 4 tot en met 8 de fiets te controleren.
Dit gaat niet met de hele klas tegelijk, maar in kleine
groepjes. De fietsenmaker controleert de hele fiets
en er wordt genoteerd wat er wel of niet goed is.
Zeker met het oog op de nu snel naderende donkere
dagen, is het van groot belang dat kinderen zich op
een veilige fiets mét licht zich verplaatsen. Het
moment van de keuring is dan ook handig, zodat er in
de herfstvakantie mogelijk herstel uitgevoerd kan
worden.
Wellicht wordt er door de leerkracht nog een verzoek
gedaan aan de desbetreffende ouders om te helpen
bij de groepjes en met het
invullen van de
fietsdiagnosekaart. Op
voorhand hartelijk dank
voor uw hulp.

Groep 4
Afsluiting IPC 'Hoe leren wij?'
Deze week hadden we de IPC afsluiting van het thema
'Hoe leren wij?'.
De afgelopen tijd is er door ons gekeken naar hoe het
brein werkt, hoe je leert en wat je nodig hebt om te
leren.
Je hersenen zijn eigenlijk net een spinnenweb waarin
verbindingen gelegd worden.
Daarnaast heb je onder andere eten en drinken nodig
om te kunnen leren!
Onze hersenen zijn vandaag flink aan het werk
gezet. We hebben verschillende smartgames
gespeeld, in een zoekboek plaatjes gezocht, van
verschillende ingrediënten hersencakejes gemaakt en
tot slot het spel 'kraak de code' gespeeld. Een
leerzame, leuke, gezellige afsluiting van een
interessant thema met heel groep 4!

Leerlingenraad
De oude leerlingenraad is eerder deze week nog in
actie gekomen om de inspectie van het onderwijs te
spreken. Nu bereiden zij zich voor op de komende
verkiezingen. In de groepen 5 t/m 8 is verteld over de
nieuwe raad die gekozen gaat worden vóór de
herfstvakantie. Kinderen kunnen zich nu kandidaat
stellen en campagne voeren. Als er meer dan 4
kandidaten in een klas zijn, worden er eerst
voorverkiezingen gehouden en uiteindelijk levert elke
groep vier kandidaten aan voor de officiële verkiezing.
Op de verkiezingsdag gaan er per groep 2 kinderen
door en zij vormen samen de nieuwe leerlingenraad
van 2019-2020. We houden u op de hoogte.

Groep 1-2 B Rupsen
Bezoek van de ANWB…
Ojee, de autoband van
juf Hanneke was lek.
Gelukkig was daar
Richard van de ANWB.
Hij kwam met zijn gele
bus de parkeerplaats
opgereden. De
kleutergroepen mochten één
voor één een kijkje komen

nemen in de gele bus. Wij
weten nu dat er veel
gereedschap, kabels en zelfs
een kraantje in de bus zit.
We hebben met het gereedschap gekeken hoe we de
band van de auto konden halen. Door er een
luchtkussen onder te doen kwam de auto los van de
grond en konden we de band er af draaien. We
hebben hem opgepompt en weer vastgemaakt. Juf
Hanneke kon veilig weer naar huis.
We werken over thema verkeer en weten nu dat we
goed zichtbaar moeten zijn. Maar goed dat Richard
een veiligheidshesje bij zich had. We zetten de
pionnen op de weg en deden de alarmlichten aan, zo
kon de rest van het verkeer zien dat er wat aan de
hand was.
Maar goed dat hij op de parkeerplaats stond, die kun
je herkennen aan de grote P. We weten al veel
woorden die beginnen met de letter p, zoals pen,
plant, poot, paard en pet. We nemen allemaal spullen
mee en deze mogen bij ons in het letterkastje. Kom
maar eens kijken. Pas je dan wel goed op als je over
het zebrapad onze klas binnenloopt? Met dank aan de
mama van Finn die dit zo fijn voor ons geregeld had!!

Oudergesprekken
We gaan het plannen van de oudergesprekken in
november anders organiseren. Dit lijkt voor zowel
ouders als leerkrachten een handige manier. U kunt
online een moment kiezen in één van de openstaande
blokken. We nodigen eerst de ouders uit met meer
dan 1 kind aan te melden en daarna krijgen de ouders
met 1 kind op school de uitnodiging. Voor groep 8
wordt er 20 minuten per kind gepland omdat zij dan
ook al praten over de verwijzing naar het VO.
We gaan er vanuit dat het systeem voor zich spreekt.
Mocht u toch problemen ervaren, neem dan even
contact met de groepsleerkracht of met meester
Sander (ICT’er)

Schoolschoonmaak

Kies

Wat hebben jullie al weer fantastisch werk gedaan!
Gesopt en geboend! Zo fijn dat dit zo goed van start is
gegaan! Dank jullie wel, 1e ronde poetsmama’s!
Daarnaast is al het speelgoed in de kleutergroepen
ook helemaal fris en schoon dankzij de inzet van alle
ouders! Hartelijk dank. We zijn jullie heel erg
erkentelijk voor jullie onmisbare ondersteuning.

De gratis KIES trainingen voor kinderen worden
gegeven in samenwerking met Saam Welzijn.
De Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen uit de
groepen 7 of 8 zal gaan starten na de herfstvakantie,
in de Trefkoele in Dalfsen. Er zijn nog plekken om
kinderen hiervoor aan te melden.
Je kunt daarbij denken aan kinderen die wat beter
zouden kunnen leren voor zichzelf op te komen, op
een adequatere manier hun gevoelens zouden kunnen
leren uiten of wat beter leren omgaan met kritiek
/boosheid.
Een andere KIES-training is er voor kinderen in de
leeftijd van 4-12 jaar die in hun leven te maken
hebben (gehad) met de echtscheiding van hun ouders.
Alle kinderen van gescheiden ouders kunnen hiervoor
worden aangemeld. Zij hoeven niet direct zichtbaar
moeite met de scheiding te hebben. In de bijlage treft
u de flyer met specifieke informatie.

Even voorstellen
Dag allen,
Via dit bericht in de
nieuwsbrief wil ik
mezelf graag aan jullie
voorstellen.
Ik ben Maria Pot,
vierdejaars pabo
studente aan de NHL
Stenden Hogeschool te
Groningen.
Het komend schooljaar zal ik mijn praktijkonderzoek
en eindstage doen op de Heilig Hartschool in
Lemelerveld. Vanaf februari 2020 begint mijn
eindstage in groep 6 en ben ik aanwezig op maandag,
dinsdag en woensdag. Dit betekent dat ik het eerste
halfjaar van dit schooljaar (t/m januari 2020) op de
Heilig Hartschool op de vrijdag aanwezig ben voor
mijn onderzoek.
Ik ben een rustige, creatieve en oplossingsgerichte juf
die het belangrijk vindt dat leerlingen zelf
verantwoordelijkheid kunnen nemen en zowel van als
met elkaar kunnen leren.
In mijn vrije tijd bezoek ik graag wedstrijden van PEC
Zwolle en ben ik vrijwilliger bij het Dierenasiel Zwolle.
Spreek mij gerust in de school aan voor een praatje of
een vraag. Hopelijk tot snel!

Ouderenquête
Aan het einde van het vorige schooljaar heeft u
kunnen deelnemen aan de ouderenquête. Hierin was
naast allerlei vragen op gebieden als
onderwijsaanbod, klimaat, tijd etc. een speciaal item;
behoefte peiling buitenschoolse opvang.
In de bijlage treft u de geanalyseerde ouderenquête
met het plan van aanpak over hoe we willen omgaan
met uw aanbevelingen, c.q. opmerkingen.
We zijn trots op de einduitslag met een gemiddeld
cijfer van 3,59 op een schaal van 1 tot 4.
Tot slot weet u dat we al eerder een terugkoppeling
hebben gegeven over het item BSO behoefte.
Inmiddels draait de BSO volop. Als u eens een kijkje
wilt komen nemen of extra info hierover wilt, aarzel
niet en loop binnen!

Groetjes, Maria Pot
m.pot@catent.nl

Activiteiten
Tafeltennisvereniging DTV'84 organiseert op
woensdag 16 oktober haar jaarlijkse
scholierentoernooi voor basisscholen. Een toernooi
waarin alle kinderen uit de gemeente Dalfsen, (dus
ook Hoonhorst, Oudleusen, Nieuwleusen en
Lemelerveld!) een mooie middag kunnen beleven. En
dan ook nog eens mogen uitmaken wie zich de beste
tafeltennisser van Dalfsen mag noemen. Afgelopen
jaar ging de wisselbeker naar CBS De Spiegel. Deze
jongens gooiden ook hoge ogen in de landelijke finale,
waar ook Heilig Hart zich van haar beste kant liet zien.
In de bijlage de flyer om deel te kunnen nemen.

Mathilde boekenwurm
In de bijlage een leuke flyer over Mathilde waarin er
tips gegeven worden over leuke en gezellige
leesboeken.

Peuters
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 18 oktober 2019

Oktober
WO. 2 okt.

Wist u datjes....?
….....we hebben gekletst over kriebelbeestjes en ook
echte beestjes hebben gevangen. Deze hebben
we bekeken en ook weer buiten vrij gelaten, zoals een
spin, tor, pissebed, vlinder?
…......de peuters een heel leuk versje kennen over ‘een
spinnetje, een spinnetje die zocht eens een
vriendinnetje’? En wij dan met onze vingers net zo
kunnen kriebelen als een echte spin?
…...we hele mooie bladeren hebben geverfd? En op
dat blad zit ons zelfgemaakte lieveheersbeestje!!
…...de peuters heerlijk aan het Schrijfdansen zijn met
krijtjes en scheerschuim? En zij het helemaal niet erg
vinden om scheerschuim aan hun vingers te hebben,
heerlijk!
.....En wist u dat het bij sommigen niet alleen de
handen zijn die onder de scheerschuim zitten? hihi
...we heel erg
dol zijn op
knippen met
een
peuterschaar?
En wij dit ook al
best heel goed
kunnen?
...we met klei
allerlei
kriebelbeestjes
hebben
gemaakt, met
en zonder
pootjes en met echte oogjes erin?
….ook de peuters te volgens zijn via de app? Elke week
kiekjes van onze peuters....zo leuk om te volgen en te
bekijken met uw peuter!!

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

