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Staken…..
Wij staakten niet, maar.....
Dit betekent niet dat we het wel goed vinden zo.
Met zijn allen hebben we een brok aan ervaring en
staan met heel veel plezier al jaren voor de klas. We
hebben in die jaren heel veel ten goede zien
veranderen. Helaas zijn er ook veel veranderingen
gekomen waar we minder blij mee zijn. Daar zijn we
niet de enige in; het beroep van leraar is
onaantrekkelijker geworden. In delen van ons land
zitten duizenden kinderen nu al zonder vaste
leerkracht. Dit gaat bij ons ook gebeuren! Teveel
goede leraren verlaten gedesillusioneerd het
onderwijs en jonge mensen zien in andere beroepen
een beter toekomstperspectief.
Dat gaat zo omdat de salarissen achterblijven en ook
omdat het zwaar is om dagelijks te moeten dealen
met het gevoel tekort te schieten. De laatste reden is
voor ons het belangrijkst om dit signaal af te geven.
We willen graag ieder kind geven wat het nodig heeft.
Met alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden

die er momenteel op ons bordje liggen, is dat
onmogelijk. Daarmee doen we kinderen tekort en dat
doet pijn! We hebben het op de Heilig Hartschool
gelukkig meer dan gemiddeld goed voor elkaar.
Het gevoel van tekort schieten valt erg mee en
vervangingsproblemen kunnen we vaak intern
oplossen. Dat doen we dan door een vrije dag in te
leveren of flexibel om te gaan met de invulling van
andere taken. Om te voorkomen dat de problemen
ook hier straks groot worden (veel te grote klassen,
onbevoegde mensen voor de klas, klassen naar huis
wegens gebrek aan vervanging) is er geld nodig. Er is
echt meer nodig dan er al is toegezegd.
Helpt staken dan? Mogelijk wel, maar wij denken dat
het misschien wel nóg krachtiger is als wij aan de
overheid laten zien dat we als leerkrachten én ouders
deze zorg delen. Als team ondertekenen we allemaal
persoonlijk deze brief. We hopen dat u als ouder dat
óók wilt doen.

En dan hebt u in grote getale gedaan! Dank voor uw
steun en betrokkenheid. Afgelopen woensdag hebben
we alle petities overhandigd aan Mevr. Betsy
Ramerman. Zij is raadslid bij de gemeente Dalfsen en
heeft korte lijntjes met invloedrijke mensen in Den
Haag. Betsy bedankt en alle overige ouders ook!

Investeren in onderwijs zodat onze
kinderen ook in de toekomst
verzekerd zijn van het onderwijs dat
ze verdienen!

Groep 1-2 De rupsen

Oud papierregeling

Herfst – speuren en
verzamelen

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
30 november 2019
T. Esmay kleinlugtenbeld
Noud Popping
Leroy Fikken
Brajan Sulik
Christel Moubayed
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.

Wij hebben een
paddenstoel ontdekt op
het kleuterplein. De
paddenstoel is rood met
witte stippen. Weet je
hoe zo’n paddenstoel
heet … ? Wij wel! Een
vliegenzwam!
In de klas hebben we geleerd dat een paddenstoel een
steel en een hoed heeft. Aan de steel zit een kraag. De
hoed van de paddenstoel op het plein was eerst bol en
is nu helemaal plat. De paddenstoel is omgevallen en
nu kunnen we goed onder de hoed kijken.
We zien nu heel goed dat een
paddenstoel plaatjes heeft
onder de
hoed,
tussen die
plaatjes
zitten sporen. Als de paddenstoel
rijp wordt, laat hij die sporen
vallen en komen er nieuwe
paddenstoelen.
Amy ontdekte nog een
paddenstoel. Deze paddenstoel is kleiner dan de
eerste. Hij is ook rood met witte stippen en heeft een
bolle hoed. We zijn benieuwd of deze hoed ook weer
plat wordt… kom je eens kijken bij ons op het plein?
Wisten jullie ook dat er in het bosje dicht bij school
veel paddenstoelen staan? Wij hebben ze al ontdekt
tijdens onze wandeling! Er stonden veel witte
paddenstoelen, we hebben ze wel laten staan want
we mogen geen paddenstoelen plukken! Ze kunnen
giftig zijn. We hebben wel wat takken, blaadjes, eikels,
kastanjers en bolsters verzameld voor de thematafel.

Klussenteam
Zaterdag 30 november komt het klussenteam 1 o.l.v.
Marcel Harmsen in actie. Er liggen weer tal van
klussen te wachten! De hulp van de klusvaders wordt
altijd zeer gewaardeerd!

Groep 8 Bezoek Carmel College
Dinsdag 29 oktober waren we al om kwart voor acht
op school. Dit was niet voor zomaar. Die dag gingen
we met z'n allen naar het Carmel College om daar
eens te kijken hoe het er eigenlijk is. Want dit is
natuurlijk ons laatste jaar op de basisschool. En om
goed te kunnen kiezen voor de school van het
voortgezet onderwijs, moet je wel weten wat er is.
Op naar het Carmel dus. Om 8 uur vertrokken we in de
mist op de fiets naar Raalte. Daar aangekomen
werden we ontvangen en verdeeld in groepen. Iedere
groep kreeg een andere rondleiding, met andere
lessen. Zo waren er kinderen die kregen een
wiskundeles en anderen kregen Engelse les. Tegen elf
uur was er wat te drinken in de kantine en daarna
begon de tweede ronde. In deze ronde mochten we
proeven aan de Carmel Classes. Door al deze dingen
hebben we een klein beetje een idee gekregen hoe
het op het voortgezet onderwijs is. Ook in Ommen
gaan we nog een keer kijken, maar dat is pas in
januari. Ook kunnen we in januari nog een keer gaan
kijken met onze ouders. Dan bepalen we zelf wat we
willen zien van de school.

IPC in groep 4

Sinterklaas in de stoomfabriek

Vorige week zijn we met IPC begonnen aan een nieuw
thema. Namelijk het thema feest! We hebben samen
gekeken naar wat
er allemaal komt
kijken bij een
feestje en
natuurlijk hebben
we zelf een
feestje gevierd!
Deze week
hebben we samen
gekeken naar de
verschillende
feestjes die wij zelf
al gevierd hebben in ons leven en deze gesorteerd en
in de goede volgorde gelegd.

Het is binnenkort tijd voor een
sinterklaasvoorstelling! (4+)

Leesmevoor

Wie komt er ook op woensdag 20 november om 15.00
naar Theater de Stoomfabriek?
Want hoe leuk is het dat het theater ook een
sinterklaasvoorstelling mag ontvangen!
Niemand minder dan Hakim, bekend van Sesamstraat
gaat een feestje bouwen in het theater. Hij gaat stage
lopen bij Sinterklaas en is druk bezig met
goocheltrucjes te leren bij de goochelpiet. Maar eerst
moet hij laten zien wat hij kan. Dan krijgt hij een
diploma van de Sint persoonlijk. Als hij het goed doet
natuurlijk. Een feest is pas echt een feest als Hakim is
geweest!
Woensdag 20 november om 15.00u
Kaarten zijn te koop bij de Primera of
via www.theaterdestoomfabriek.nl

Op Leesmevoor.nl kun je met de kinderen digitale
prentenboeken (voor)lezen. Voorlezen is erg
belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge
kinderen. Daarom hebben schrijvers en illustratoren
uit het hele land hun talenten gebundeld om gratis
voorleesverhalen aan te bieden. De schrijvers vinden
het leuk om verhalen te schrijven en te tekenen. De
ideeën die ze hebben, willen ze graag met je delen en
laten zien op leesmevoor.nl. Uit wetenschappelijk
onderzoek is namelijk gebleken dat een goed
geanimeerd voorleesverhaal kinderen sneller
begrippen laat leren. De verhalen zijn via de website af
te spelen.
www.leesmevoor.nl

Kinderboekenweek voorbij.
Kinderboekenweek 2019 is weer voorbij!
Het waren twee fantastische weken waarin we
hebben gewerkt en gelezen over het
thema “Reis mee”.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek was er de
fietsversierwedstrijd voor groep 1 t/m 5 en voor
groep 6 t/m 8 de fotowedstrijd.
Bij de fietsversierwedstrijd gingen de prijzen naar:
1 e Prijs: Kick H
2 e prijs: Lynn K
3 e prijs: Fayèn L
De fotowedstrijd voor is gewonnen door Sara E.
Gefeliciteerd allemaal!

Mantelzorgers Last minute
Persbericht
Uitnodiging voor kinderen die opgroeien met zorg
(jonge mantelzorgers)
Binnenkort is het weer de Dag van de Mantelzorger.
Een (jonge) mantelzorger is iemand die opgroeit in
een gezin waar iemand langdurig ziek is, een handicap
of verslaving heeft.
Om deze dag te vieren willen wij graag alle jonge
mantelzorgers in het zonnetje zetten!
Op zaterdag 9 november gaan wij met alle jonge
mantelzorgers die op de basisschool zitten naar de
Scheg in Deventer om daar te schaatsen en te spelen.
We verzamelen bij de Trefkoele + in Dalfsen. Vanaf
hier zullen wij om 13:00 uur vertrekken en verwachten
rond 19:00 uur weer terug zijn. Uiteraard zorgen wij
tijdens deze activiteit voor eten, drinken en wat
lekkers. Heb je zelf schaatsen? Neem deze dan mee!
Ben jij van de basisschool af en ouder dan 12 jaar? Dan
nodigen wij jou uit om op vrijdagavond 15 november
mee te gaan naar de Wilgenweard in Nijverdal. Hier
spelen we Beat The Matrix, dit is een nieuwe variant

van een Escape Room en sluiten af met een lekker
buffet. We vertrekken om 17:15 uur vanaf de
Trefkoele + in Dalfsen, en verwachten rond 22:00 uur
terug te zijn.
Ben jij een jonge mantelzorger en kom jij een van deze
gezellige dagen met ons vieren?
Geef je dan nu op via s.luiken@saamwelzijn.nl of 06
31 69 48 04.
Deelname is gratis

Wist u datjes.....?
Wist u dat.....
…wij heel lekker appelmoes kunnen maken? Juf schilt
de appels met een heel scherp mesje. En wij snijden
de appels in kleine stukjes met een iets minder scherp
mesje. Wauw en we snijden helemaal niet in onze
vingers!! Wel is het voor sommige peuters een opgave
om de stukjes gesneden appel in de pan te
doen, daarom ‘verdwijnt’ er ook wel eens een stukje
in onze monden mmmm…..
…...het in de gangen en de klas zooo lekker ruikt naar
appeltjes die staan te pruttelen op het kookplaatje.
….we de appelmoes super lekker vinden en de hele
pan leeg is.
….we weten dat appels aan de boom groeien en dat
poes Dikkie Dik heel goed in de appelboom kan
klimmen? Dikke Dik is namelijk bang voor de blaffende
hond. Maar dan komt er een appel op de kop van de
slapende hond en schrikt de hond zo dat hij wegrent.
Zo...nu kan Dikkie Dik weer rustig uit de appelboom
klimmen! Uit het prentenboek ‘Dikkie Dik in de tuin’.
….wij weten dat er verschillende fruitbomen zijn, zo
groeien er aan de appelboom appels en aan de
perenboom groeien peren.
...heel veel peuters zin hebben om met hun vader of
moeder thuis ook appelmoes te maken! Het is heel
makkelijk: appels schillen, stukjes snijden, suiker en
een laagje water erbij. Dan lekker laten pruttelen,
even stampen, afkoelen en heerlijk

smikkelen!!!!

….wij ook heel goed met appels kunnen stempelen?
Juf snijdt de appel doormidden en doet verf op de
appel. Wij mogen dan gaan stempelen op een stukje
laken. Dit stukje laken gaat een heel mooi knapzakje
worden aan onze zelfgezochte stok.
….wij ook een heel leuk versje kennen over een
spinnetje dat een vriendinnetje zoekt?
...wij heel goed het liedje ‘Op een grote paddenstoel’
kunnen zingen en dan heel hard kunnen roepen:
‘Spillebeen schei uit!!’
....onze peuters ook te volgen zijn via de Schoolapp?
En dat er elke week wel een leuk berichtje van ons te
vinden
is?

Externe hulp onder schooltijd
Het valt ons op dat er momenteel vaker vanuit gegaan
wordt dat externe begeleiding en/of onderzoek ook
onder schooltijd gepland kan worden. We willen u
verzoeken om hier alleen in uitzonderlijke gevallen(bv.
lange wachtlijst/ spoed) gebruik van te maken en altijd
in overleg met school. Kinderen missen anders
ongemerkt toch veel en soms met regelmaat lessen.
Op voorhand hartelijk dank voor uw medewerking. Als
er nog vragen of onzekerheden zijn, bel, mail of kom
langs!

De volgende Nieuwsbrief

Maart

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

MA. 2 maart
DI.3 maart
WO.4 maart
WO. 11 maart

De volgende nieuwsbrief komt uit op;
Vrijdag 22 november 2019

November
MA.18 nov.
DI. 19 nov.
WO. 20 nov.
ZA. 30 nov.

Start schoonmaakweek
Knutselavond bij kleuters
Teamstudiedag/ kinderen vrij
Klussenteam 1
Oud papier halen

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

Januari
ZA. 04 jan.
WO.08 jan.
MA.20 jan.
DO.23 jan.
VR. 24 jan.
MA.27 jan.

Klussenteam 2
Pay day OV
Schoonmaakweek
Open huis Vechtdalcollege VO
Open huis Carmel College VO
Studiedag alle kinderen vrij

Februari
Di.4 febr.
WO. 5 febr.
DO. 6 febr.
MA. 10 febr.
VR. 14 febr.

MA.17 febr.
t/m
VR. 21 febr.
MA. 24 febr.

WO.26 febr.

ZA.29 febr.

Verwijzingsgesprekken groep 8
Verwijzingsgesprekken groep 8
Verwijzingsgesprekken groep 8
Winterrapport mee
Deze week oudergesprekken
Alle kinderen vrij vanaf 12.00
uur i.v.m. start
voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Carnaval op school (ochtend)
Alle kinderen vrij vanaf 12.00
uur i.v.m. kindercarnaval
Uitslapen n.a.v. verlichte
optocht. School begint om
09.30 uur
Klussenteam 3

DO. 12 maart
MA. 16 maart
DI.24 maart
DI.31 maart

Schoonmaakweek
Schoolfotograaf
Projectweek erfgoed
Open dag Lemelerveldse
scholen
Afsluiting projectweek
Week van de lentekriebels
Studiedag alle kinderen vrij
theorie-examen verkeer gr. 8

