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Leerlingenraad
Dinsdag j.l. vond de verkiezing voor de nieuwe
leerlingenraad plaats. Na een aantal weken van
campagne voeren in de eigen groep (5 t/m 8), werd er
de 15e gestemd voor een nieuwe raad. Onder streng
toezicht van de huidige raad (m.u.v. de zich
herkiesbaar gestelde leden), werden de
stemgerechtigde kinderen begeleid naar het
stemlokaal in de Octopus. Dit verliep allemaal zeer
voorspoedig en direct na de ochtendpauze kon
bekend gemaakt worden, wie er verkozen was. Vanuit
uit elke groep werden er vier kandidaten voorgesteld
en dat betekent natuurlijk ook dat naast vreugde bij
overwinning, het ook teleurstelling op kan leveren als
je niet door bent. Maar dapper van alle deelnemers
dat zij zich zo hebben ingespannen en zich kwetsbaar
hebben
durven opstellen.

We staan achter
de boeren!
Vanmorgen ontstond er
een file op weg naar onze school want de jonge
boeren van Lemelerveld kwamen in actie! Met zwaar
geschut van denderende speelgoedtractors namen ze
het plein in beslag om aandacht te vragen voor het
belang en behoud van boerenbedrijven! Alle overige
ouders en kinderen werden getrakteerd op kaas, ei en
worst als voorbeeld van hun taak als
voedselproducenten. Voor elke klas werd een poster
beschikbaar gesteld en de ouders kregen ook een
informatieflyer.
De actie kende een gemoedelijk verloop met veel
steun en sympathie van onze zijde. Wij staan achter
de boeren. We sloten deze happening af met ons
lijflied;
“Melke,
melke………….”

Oude raad

Nieuwe raad

In de nieuwe raad zijn verkozen;
Manon en Luna uit groep 8, Lieke A en Wesley uit
groep 7, Jesse en Noé (herkozen) uit groep 6 en tot
slot Lise en Stijn K uit groep 5.
Na de huldiging hebben we vergaderd met de oude en
de nieuwe raad, onder het genot van chocolademelk
(want dat mag als je in de raad zit). Daarna hebben we
de oude raad uitgezwaaid en een volgende datum
afgesproken met de nieuwe leerlingenraad.

Personele mutaties

Groep 5

Juf Ester van Horen hervat volledig het werk na de
herfstvakantie in haar groep 3 en 4. We zijn blij dat het
naar omstandigheden zo goed met haar gaat.
Juf Danique Dijkslag komt na de herfstvakantie niet
terug. Dat wisten we van tevoren. Zij was ingezet
vanuit de invalpool van Catent en gaat nu fulltime aan
de slag op een andere Catentschool.
We hebben haar bedankt voor haar flexibele inzet. Zij
heeft veel opgevangen in de afgelopen weken in
meerdere groepen.
Juf Merel Meulman werkte in de afgelopen weken ook
op donderdag. Na de herfstvakantie werkt zij alleen
nog op haar vaste dag; de vrijdag en zal ze voor het
eerst ingezet worden op het voor haar geplande plekje
in groep 1-2 A de Bijengroep.
Het verdient een woord van waardering voor alle
collega’s die in de afgelopen tijd zich extra hebben
ingezet om de formatie passend te krijgen. Daardoor
blijft het voor de kinderen rustig en overzichtelijk.
Heel fijn die betrokkenheid!

We hebben weer veel nieuws te vertellen.
In groep 5 werken we deze week voor het laatst over
het IPC thema “woon jij hier in de buurt”?
Maar … huisjes bouwen tijdens IPC, hoe doe je dat
eigenlijk?
Met IPC mochten we huisjes bouwen! We mochten dit
doen met klei, suikerklontjes of ijsstokjes. Iedereen
mocht een plan bedenken waarmee en hoe ze hun
huisje gingen maken. Dat was soms best goed
nadenken. Toen alle huisjes af waren mochten we ze
het resultaat presenteren voor en aan de klas.
Iedereen had een mooi huisje gemaakt en we vonden
het een leuke opdracht om te doen!
Vorige week mochten we ook nog naar een
voorstelling in de Stoomfabriek in Dalfsen.
Hoe het daar was ….?
De voorstelling ging over een meisje Fien dat graag
aan de tour de France mee wilde doen. Niemand
geloofde er in behalve haar beste vriendin. Dus ging
Fien er toch voor. Het was soms best spannend door
alle dingen die Fien mee maakte onderweg. Maar
gelukkig waren er ook veel grappige momenten.
Wat we hiervan hebben geleerd is dat je niet te snel
moet opgeven en dat vriendschap belangrijk is! We
vonden het dus een leuke voorstelling!

Groep 7
Afgelopen vrijdag
heeft groep 7 (in het
kader van
Kinderboekenweek)
voorgelezen aan
groep 4.
Kinderen van groep
7 kregen 1 of 2
kinderen van groep
4 toegewezen en
hebben samen
ergens in de school
een boek gelezen.
Kinderen van groep
4 mochten hun
favoriete boek van
thuis meenemen en
samen hebben ze
gezellig gelezen.
Ontzettend leuk om
te zien hoe goed kinderen samen kunnen werken.
Kinderen van groep 4 vinden het leuk en interessant
om met een kind van groep 7 te lezen en daarnaast
nemen de kinderen van groep 7 hun
verantwoordelijkheid om er een leuk en effectief
leesmoment van te maken. Op deze manier leren ze
veel van elkaar. Complimenten voor alle kinderen,
zeker voor herhaling vatbaar.

Van het ene reisje naar het andere reisje … op reis in
de Kinderboekenweek!
Het thema van de kinderboeken week is dit jaar:
Reis je mee?
We hebben hier veel over geleerd. We weten nu veel
meer over de verschillende voertuigen die er bestaan
en we hebben zelfs een voertuig geknutseld. Ook
hebben we boeken cadeau gekregen, die werden in
een bakfiets naar school gebracht en uitgedeeld.
Daarna hebben we met de hele school gedanst en
gezongen op het liedje ‘reis je mee’ van kinderen voor
kinderen. Naast dat we veel geleerd hebben over de
voertuigen, hebben we ook heeeeeel veeeeeel
gelezen.

Groep 1-2 C

Groep 1-2 A

Zonnetje van de week.

De boekenbus

Elke week wordt één duizendpoot benoemd tot het
‘zonnetje van de
week’. Hij of zij mag
dan spulletjes
meenemen voor het
‘zonnetje van de
week’-hoekje. Zo zijn
er al foto’s,
lievelingsboeken, knuffels, -speelgoed
en -sportspullen
meegenomen. Aan de hand van deze spullen mag het
zonnetje iets over zichzelf vertellen. Zo leert hij of zij
op een veilige manier zich te presenteren aan de
groep, wordt de taalontwikkeling gestimuleerd en
komen wij ondertussen steeds meer over elkaar te
weten.
Maar wij leren ook nieuwe dingen. Zo liet Jasmijn zien
wat zij bij de majorettes heeft geleerd met haar baton,
zijn wij dankzij Pim meer te weten gekomen over zijn
hond Luna, vertelde Martyna over haar familie en
heeft Evy ons een handbaldemonstratie gegeven.
Op de laatste dag mogen wij het ‘zonnetje van de
week’ altijd complimenten geven. Deze worden op de
stralen van het zelf geknutselde zonnetje geschreven,
waarna het zonnetje mee naar huis genomen mag
worden. Een heel mooi cadeautje aan jezelf.
Het zonnetje in huis!

Biebjuf Ada kwam bij ons in de klas het gedicht ‘De
Boekenbus’ voorlezen en dit hebben we ook
nagespeeld.
Waar ging het gedicht over? We wachten op de
Boekenbus. Is er iets gebeurd misschien?
Jazeker! De bus had een lekke band. Er stak een
spijker uit de band.
Er waren veel mensen die wel wilden helpen: een
werkman met een hamer, een dokter met een
pleister, een bakker en nog veel meer mensen. Maar
het hielp allemaal niks. Uiteindelijk las de
buschauffeur in een boek hoe je een band moet
verwisselen. Hé, van boeken lezen wordt je dus
slimmer! Lezen is dus superbelangrijk!

Groep 3 Dierendag
Een taart van brood, tomaatjes en zelfs schuimpjes ter
ere van Werelddierendag. Op vrijdag 4 oktober j.l.
mochten de leerlingen van groep 3 deze tart
aanbieden aan de varkens van Annemarie Noordman.
Dat was smullen voor de varkens, maar ook voor de
kinderen was het feest. Iedereen kreeg drinken en iets
lekkers en mocht varkens aaien, voeren en biggetjes
vasthouden. De één met wat meer aarzeling dan de
ander, maar het was zéker leuk voor iedereen. En ach,
als zo'n schattig biggetjes dan iets dóet op je jas... dan
neem je dat maar voor lief.

Peuters
“Wist-u-datjes” van de peuters!
WIST-U-DAT … ?
… wij gestart zijn met ons nieuwe thema “Herfst &
Kabouters”?
… er in onze klas een kabouterhuisje én een boshutje
te vinden is? Met
boomstammetjes om op te
zitten en een beer die zijn
winterslaap houdt.
… er al een paar peuters lekker
lagen te ‘slapen’ in dat
boshutje? Heerlijk in het donker
op het bedje met een deken
over zich heen!
… de peuters ook zelf een
‘kabouter’ kunnen worden? Ze
krijgen allemaal een rood
puntmutsje van stof en rode wangetjes … nét echt!
… er ook een “Kabouterpad” in Lemelerveld is? Bij het
zwembad en wij mogen er naar toe.
… we daarvoor een heleboel bolderkarren &
bakfietsen mogen lenen van peuters & hun ouders?
Super fijn & bedankt hiervoor!
… wij met mooi, droog weer én voldoende hulp elke
dag samen naar dit “Kabouterpad” in het bos willen
gaan?

… de juffen allerlei opdrachtjes hebben om in dit bos
te doen? Daar zijn de peuters vast heel goed in!
… onze zandtafel een leuke speel- en ontdektafel is
geworden? Met buizen & kabouters & herfstvruchten
om mee te spelen en overal doorheen te laten rollen.
… er ook een heeeeeeeeele grote paddenstoel, rood
met witte stippen, middenin ons
Lieveheersbeestjeslokaal staat? Daar kunnen alle
kabouters gezellig samen ónder zitten.
… zij er niet óp moeten gaan zitten? Dan gebeurt er

namelijk hetzelfde als in het liedje dat we kennen …
“Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen …”
… iedereen ook al een mooi herfstwindlichtje met
kaarsje erin geknutseld heeft? De juffen gingen maar
één keer uit te leggen hoe het moest en alle peuters
konden zelf aan de slag met de beweging van
Schrijfdans die we al kennen!
… de kinderen ook nog een echt knapzakje gaan
maken? Daarvoor moeten we stempelen met …
appels. Dan kijken we heel goed naar het voorbeeld
van juf! (“Patroon namaken” heet dat.)
… al heel veel kinderen een grote tak hebben gezocht
voor dit knapzakje?
… je van appels ook nog lekkere appelmoes kunt
maken? Daar vertellen we de volgende keer over, dan
is dat vast gelukt en gaan we proeven!
… de Schrijfdansles bij dit thema over “De Boom”
gaat? Dan moeten we op muziek heel veel ‘appels
plukken’.
… in onze klas ook een hoekje is waar je weer fijn
boeken kunt lezen en … een herfstspelletje kunt doen?
Het is een kleurenspel met paddenstoeltjes en veel
peuters zijn er erg goed in.
… onze thematafel weer heel mooi is? Deze is vooral
om van te leren en om naar te ‘kijken’? Er staan
eekhoorns op, zij zoeken in de herfst eikels &
dennenappels om te verstoppen.
… wij ook versjes leren? Een ervan gaat over
Hompeltje & Pompeltje, zij wonen in een berg!
… we ook een swingliedje over Ritsel, ratsel blaadjes
zingen? Dan mogen we met onze vingers knippen in
de maat …
… iedereen bij dit thema vooral veel plezier heeft én er
weer echt wat van leert?
Slimme peuters hoor, die Lieveheersbeestjes!

Medezeggenschapsraad (MR)
Voor de zomer hebben wij een oproep gedaan in
verband met de mogelijkheid om u kandidaat te
stellen voor de MR.
Anja Boerkamp, op dat moment lid van het SAC, had
zich al beschikbaar gesteld. Naast haar heeft zich
niemand beschikbaar gesteld. Dit betekent dat zij
automatisch is verkozen tot lid van de MR namens de
oudergeleding.
In verband met het vertrek van Daniëlle Exterkate,
heeft Sandra Schouten zich beschikbaar gesteld
namens de personeelsgeleding.
De samenstelling van de MR is nu als volgt:
Personeelsgeleding: Hilde Veltjen (voorzitter), Erna
Wilms en Sandra Schouten
Oudergeleding: Gerjanne Cents (kinderen in groep 5
en 7), Anja Boerkamp (kinderen in groep 4 en 7) en
Betsy Ramerman (kinderen in groep 5 en 8)
De MR vergadert sinds vorig jaar samen met het SAC,
zij hebben geen instemmingsrecht.
De samenstelling van het SAC is:
Gea van der Stouwe (kinderen in de
peutermeespeelgroep en groep 3), Kim Eilert
(kinderen in groep 7 en 4) en Twan Mars (kinderen in
de peutermeespeelgroep en groep 1)

Oud papier rectificatie
Op de vorige nieuwsbrief meldden we u al dat een
vriendengroep de pleinwachten gaat oppakken. Per
abuis werd daar een verkeerde naam vermeld. Dit
moet als volgt zijn; Naast Gerben Valk, Roy Schrieken,
Daniël van Toly, Martijn Bonthuis, Mark Kappert,
Dinand Schuurman, komt ook Eric Pierik de club
versterken. Op voorhand hartelijk dank, mannen!

Oud papierregeling (reminder)
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.

Oudergesprekken
De oudergesprekken staan gepland. Na enkele
opstartproblemen heeft het merendeel van de ouders
zich aangemeld. Ouders die dat niet gedaan hebben,
krijgen een uitnodigingstijd op de overgebleven
plaatsen. Het systeem is nu gesloten en u kunt nu niet
meer aanpassen.
U ontvangt direct na de vakantie een niet ingevuld
gespreksformulier zodat u zelf kunt nadenken over de
items die erop staan. Hoe ervaart u het welbevinden
van uw kind? Zo komen we in dialoog/ gesprek met
elkaar om samen de beste routes voor uw kind(eren)
te bepalen. Want als het welbevinden optimaal is, kan
leren volgen! We praten in deze ronde dus vooral over
het welbevinden op school en thuis en wisselen onze
ervaringen en vragen met elkaar uit. Bij het volgende
gesprek (kort na het 1e rapport) praten we ook over de
cognitieve opbrengsten. Als u tussentijds vragen of
zorgen heeft, hoeft u niet enkel te wachten tot deze
geplande gespreksmomenten. U kunt zelf altijd een
afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht.
De leerkracht zal dit desgewenst ook doen.

Majorettes
Eerder deze week kregen de groepen 3 t/m 6
voorlichting over hoe leuk het bij de majorettes kan
zijn. Na deze korte inspiratie in de klas kunnen
kinderen op woensdag 30 oktober een workshop
volgen. In de bijlage treft u de flyer hierover.

Herfstvakantie
De eerste schoolweken zijn voorbij gevlogen! En dan is
het nu alweer bijna herfstvakantie! Terugblikkend op
mooie startweken met veel extra activiteiten, maken
we ons, na een weekje niksen op, voor de spurt
richting feestdagen. Gezellige, donkere dagen maken
we er van!
Wij wensen alle kinderen en ouders een fijne vakantie
en houden jullie er rekening mee dat we op
maandag 28 oktober een studiedag hebben en de
kinderen daardoor een extra lange vakantie hebben?

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 8 november 2019
VR. 18 okt.

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

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

Fietscontroles
Vanmorgen was de jaarlijkse fietscontrole. Wij willen
Kokkie Bikes heel hartelijk danken voor hun
deskundigheid en betrokkenheid evenals de
hulpouders die zich hierbij verdienstelijk hebben
gemaakt.

Klussenteam
Zaterdag 26 oktober komt het klussenteam 3 o.l.v.
Koen Heitbrink in actie. Er liggen weer tal van klussen
te wachten! De hulp van de klusvaders wordt altijd
zeer gewaardeerd!

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

