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Vanuit de directie
We zijn blij dat we vanaf 9 februari weer fysiek onderwijs mochten geven. We hebben ook
gemerkt dat de kinderen weer moeten wennen aan het ritme en de regels van school.
Opeens wordt verwacht dat je als vanouds rekening houdt met je klasgenoten. Jezelf zijn
is in een groep toch anders dan thuis. Bovendien zijn de bijzondere
weersomstandigheden een extra uitdaging geweest. De ervaring van zoveel sneeuw
zullen de kinderen vast onthouden. Nu mogen de kinderen genieten van de vakantie.
Corona
De aangescherpte maatregelen werken goed. Zowel leerkrachten als kinderen zijn
voldoende alert op het naleven van de veiligheid. Er wordt niet krampachtig mee
omgegaan. Buiten bijvoorbeeld, is er voldoende speelruimte om afstand te bewaren.
Bovendien is de buitenlucht minder riskant. Binnen zorgen we dat we niet langdurig 1 op
1 in een kleine ruimte werken. Vooralsnog lijkt het goed te gaan. Laten we hopen dat de
maatregelen in het voorjaar nog verder versoepelen.
Welkom
Vince Boeve werd op 1 februari 4 jaar en mocht na de
lockdown starten in groep 1/2a. In de voorjaarsvakantie
wordt Elin Biersteker 4 jaar en zij start ná de vakantie in
groep 1/2a.
Het gezin van der Hee verhuist binnenkort naar
Hattem. Ook deze 3 kinderen starten na de
voorjaarsvakantie bij ons op school..
Sebastian in groep 1, Nina in groep 5 en Willem in groep 7.
We heten Vince, Elin, Willem, Nina en Sebastian welkom op de Van Heemstraschool en
wensen hen veel plezier bij ons op school!
Aanmelding leerlingen
Op dit moment zijn we bezig met leerlingenaantallen en de formatie.
Ouders die kinderen hebben die nog voor de zomervakantie of in het schooljaar
2021-2022 vier jaar worden, willen we vragen om dat aan ons door te geven. Dat mag via
mail; jenniferluisman@stichtingcambium.nl
Alvast hartelijk dank!

IKC
Bij deze nieuwsbrief is de beloofde 2e editie van de IKC nieuwsbrief toegevoegd.
Binnenkort gaan we starten met een ontwerpteam om de
ideeën en wensen met elkaar te bespreken.
Gezinsuitbreiding
Op 7 februari is juf Linda bevallen van een prachtige dochter,
Fem. We feliciteren haar en haar man Wouter en natuurlijk ook
Suus met de geboorte van haar zusje.

Juf Hendriëtte
Wegens burn-out klachten kan juf Hendriëtte voorlopig niet
voor haar groep. We gunnen haar tijd om hiervan te herstellen.
Gelukkig hebben we een permanente vervanger gevonden tot
de zomervakantie. Daar zijn we heel blij mee. Juf Geelke komt per 1 maart op de
maandag, dinsdag en woensdag. Hieronder stelt ze zichzelf voor.
Nieuwe collega
Dag kinderen en ouders van de Van Heemstraschool.
Via deze weg wil ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Geelke van de Worp en ik kom na de
voorjaarsvakantie, tot aan de zomervakantie, naast Rimke
te staan in groep 7b. Op dit moment zit ik in de afronding
van een zwangerschapsvervanging van een groep 7 op
een basisschool in Wezep, dus de locatie verandert, maar
de lessen en de doelgroep niet.
Een kijkje achter de schermen:
Ik ben 41 jaar, getrouwd en heb 2 jongens van 10 en 8 jaar
en woon in Wezep. Ik sta al heel wat jaartjes voor de klas
en nog altijd met veel plezier. In mijn vrije tijd wandel en
lees ik graag, maar op dit moment gaat veel tijd zitten in
de organisatie- en uitvoer van ons nieuw te bouwen huis.
Het is voor mij een ontzettend leuke uitdaging om op de
Van Heemstraschool mijn steentje bij te mogen dragen!
Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen jullie jij mij op school tegenkomen.
Hartelijke groet, Geelke van de Worp
Spreekmomenten en toetsen
Na de vakantie vinden de (verplichte) spreekmomenten plaats. Dit keer zullen de
gesprekken niet fysiek maar online plaatsvinden. De gesprekken worden gepland op 9, 10
en 11 maart. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal telefonisch contact gelegd worden. Op
dinsdag 2 maart zal de gespreksplanner opengezet worden voor gezinnen met
meerdere kinderen op school. Op woensdag 3 maart zal deze ook voor de overige
gezinnen opengezet worden. Donderdag 4 maart zal de inschrijving om 17.00 uur
gesloten worden.
Vanaf 8 maart zullen de IEP LVS toetsen afgenomen worden. Na de afname zullen de
toetsen geanalyseerd en besproken worden. T.z.t. ontvangt u ook een terugkoppeling.

Dalton
Dalton in groep 7A
Ik vind dat onze klas heel zelfstandig is omdat we met een weektaak werken en we kunnen
stil werken we hebben ook kanjertraining
en we hebben een keuze kast en als we de weektaak af hebben dan mogen we een spel of iets
anders doen je moet het wel het op je weektaak zetten wat je als keuzewerk doet
Ik vind dat dat dalton is. We hebben ook een halpas die moet je hebben als je in de hal gaat zitten we
kijken zelf na. We hebben ook koptelefoons die zijn er als je rust wil je bent gewaarschuwd als je in de
hal praat en het stoplicht staat op rood:
rood =stil oranje=fluisteren groen = gewoon praten
hij staat in de ochtend op rood en in de middag op oranje we hebben ook rustplekken
aan de statafel en als we gaan lezen (dat doen we in de ochtend) dan mogen we per groepje op de
bank, de nakijktafel is ook een rustplek in de klas hebben we ook een stoplicht met dezelfde regels en
we kunnen zelfstandig op de computer aan de slag.
Best Dalton volgens mij.
Groeten Brandye
_________________________________________________________________________________

Hai ouders,
Wij in groep 7a zijn Dalton en zelfstandig omdat:
We hebben een keuzekast en als we klaar zijn mogen we een spelletje kiezen En we hebben een
weektaak want dan kunnen we al ons werk zien en doen. We vragen/ hebben ook om taken bij
meester zoals koffie halen,krukken opstapelen en hesjes opvouwen.
Als de bel gaat en er is niemand dan zetten we de video op stop en gaan naar buiten als we aan het
kijken zijn en iemand praat dan zeggen we stil allemaal als we aan het werk zijn en het stoplicht staat
op rood mogen we niet praten of naar meester gaan als het stoplicht op oranje staat mogen we
fluisteren en samenwerken als hij op groen staat mogen we gewoon praten met elkaar als meester uit
de klas gaat en het is ook stil dan blijven we vaak ook stil we hebben ook I.P.C met allemaal thema's
en we hebben een prikwand waar we alles op hangen wat we hebben gemaakt als we in de hal willen
werken dan moeten we ons halpasje meenemen en als iemand ons hard hoort vragen ze of we ons
halpasje om willen draaien en dan is het halpasje oranje en als ze dan ons nog een keer horen
moeten we naar de klas als we aan het voetballen zijn en het gaat niet goed dan maken we in de klas
zelf regels hoe het beter gaat!
Groet Leona

Vanuit B.S.O Partou
Nieuwsgierig naar onze BSO? Kom gerust eens even bij ons langs, uiteraard
ouder(s) wel op afstand.
We hebben weer super leuke activiteiten op het programma staan. De
activiteiten zijn gekozen door de kinderen zelf. Daarnaast bieden wij
activiteiten aan die aansluiten op het thema van school/IPC van groep 3 en 4.
Naast het activiteitenprogramma hebben wij ook geregeld workshops. Zo hadden wij
laatst nog een workshop freerunnen, hapje in de natuur en kwamen er reptielen bij de
BSO op visite. Partou zelf biedt ook nog speciale activiteiten aan zoals meedoen aan het
Unicef filmfestival, vriendjesweek, BSO battle, en op pad gaan met de Partou natuurbus.
De kinderen zijn niet verplicht om mee te doen aan de activiteiten. Ze mogen zelf kiezen
wat ze willen gaan doen. Door middel van een eigen magneetje met naam erop, kunnen
ze op een kiesbord hun magneetje hangen bij wat ze willen gaan doen.
Er zijn verschillende hoeken waarin een kind kan spelen. Wij hebben een bouwhoek,
leeshoek, huishoek met winkeltje en aan de grote tafel kan een kind knutselen,
kleuren/tekenen, spelletjes en puzzels doen. De kinderen zijn vrij om de materialen te
pakken die zij nodig hebben bij hun spel of activiteit.
Als een kind zelfstandig op het plein wil spelen, dan is dit ook mogelijk. Kinderen van 6 tot
8 jaar mogen zelfstandig buitenspelen tot de schommelmand en kinderen vanaf 8 jaar
mogen over het gehele plein. Dit uiteraard wel na goede afspraken tussen ouder, kind en
pedagogisch medewerkster. Wij komen ook graag in de gymzaal en speeltuin “de droge
driehoek”. Hier spelen de kinderen altijd onder begeleiding van een pedagogisch
medewerkster.
Naast dat een kind een eigen magneet heeft, heeft hij/zij ook een eigen vakje waar
spullen en werkjes in bewaard kunnen worden tot ze naar huis gaan.
Op maandag werken Judith en Jolanda. Op dinsdag en donderdag Jessica en Jolanda.
Graag tot ziens!
Partou Uilennest
Peuteropvang: 2 – 4 jaar

B
 uitenschoolse opvang: 4 – 12 jaar:

Openingsdagen en tijden:

Openingsdagen en tijden:

maandag en donderdag

maandag, dinsdag en donderdag

van 8:30 – 12:30 uur

van 14:00 – 18:30 uur

Vestigingsmanager Marianne Balster geeft u graag een vrijblijvende rondleiding. U kunt
haar mailen op marianne.balster@partou.nl of bellen op 06-52757692.
Meer informatie over onze vestiging leest u op: w
 ww.partou.nl/uilennest

Agenda
22-02-2021 t/m 26-02-2021

Voorjaarsvakantie

02-03-2021

Rapport gaat mee

02-03-2021 t/ m 05-03-2021

Inschrijving spreekmoment

15 maart

studiedag kinderen geen school.

‘Blij met mij’ geeft kinderen meer veerkracht
en zelfvertrouwen
Training voor kinderen van 6 t/m 9 jaar uit Heerde, Hattem en Epe
Op 3 maart start voor de tweede keer een ‘Blij met mij’ training in Heerde. Dit keer voor kinderen van 6 t/m
9 jaar. ‘Blij met mij’ is een training die kinderen én ouders/verzorgers begeleidt. Kinderen leren talenten en
kwaliteiten (her-)ontdekken, verantwoordelijkheid nemen en helder communiceren met hun omgeving.
Wat ‘Blij met mij’ uniek maakt, is dat het start vanuit de talenten die een kind heeft, dat waar een kind blij
van wordt, in plaats van dat tekorten of problemen het uitgangspunt zijn. Kinderen worden hierdoor van
binnenuit sterker gemaakt en dat zorgt voor dieper leren dan alleen het stimuleren van

gedragsveranderingen. Het veelvuldig betrekken van ouders en anderen mensen uit de kring van het kind
maakt de training extra krachtig en kan zorgen voor duurzame veranderingen. Dan gaat het veranderproces
door, ook als de training is afgelopen.
In 5 kindermiddagen en 3 ouderavonden wordt er op een ontspannen en uitnodigende manier veel geleerd.
Dit gebeurt onder andere aan de hand van oefeningen, persoonlijke ervaringen, een stukje theorie, praktische
eye-openers en beeldende kinderverhalen. Voor de kinderen betekent dit dat ze allerlei leuke dingen gaan
doen (toneel, knutselen, schilderen, praten, en nog veel meer…) en tegelijk van alles over zichzelf, hun gevoel
en gedrag ontdekken.
Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het zelfbeeld van kinderen. Daarom worden zij nadrukkelijk
betrokken. Zij krijgen in 3 (online) ouderbijeenkomsten handvatten om op een andere manier naar hun kind te
kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij het zien en ontwikkelen van de eigen kracht.
Het concept van ‘Blij met mij’ bestaat inmiddels al ruim 12 jaar. De ervaring is dat de trainingen keer op keer
vol zitten, de ouders erg tevreden zijn en er echte positieve veranderingen bij kinderen zichtbaar worden. De
training is op steeds meer plaatsen in Nederland en Vlaanderen te volgen. Ook de resultaten van de pilotgroep
in Heerde / Hattem / Epe dit voorjaar waren erg positief.
De training is bedoeld voor kinderen voor wie een gezonde dosis zelfvertrouwen en veerkracht niet
vanzelfsprekend is. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn die onzeker zijn of bang zijn om fouten te maken.
Kinderen die het moeilijk vinden om vrienden te maken of gepest worden. Maar ook kinderen die opgroeien in
situaties die veel van hun veerkracht vragen, zoals bij zorgen of ziekte in hun gezin. ‘Blij met mij’ is er ook voor
teruggetrokken kinderen die niet zo goed voor zichzelf op durven komen. Of juist kinderen die snel van zich af
slaan, omdat ze niet goed weten hoe het anders kan. Voor kinderen die blijven hangen in negatieve gedachten
over zichzelf. En voor kinderen die snel boos worden, of kinderen die snel gaan huilen. Kinderen mogen met
hun eigen vraag komen, iets dat ze zelf graag anders willen en waar ‘Blij met mij’ hen bij kan helpen.
‘Blij met mij’ start op woensdag 3 maart in Heerde (De Rhijnsberg). De training wordt in principe om de twee
weken gegeven op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. De
groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 10 kinderen.
Wilt u meer informatie? Kijk op www.blijmetmij.nu. U kunt ook bellen met Mieneke Aalberts (06-37546851) of
contact opnemen met het CJG in Heerde en Hattem. Aanmelden voor de training kan via baliestip@heerde.nl
tot uiterlijk vrijdag 23 februari 2021. Voor de deelname wordt een eigen bijdrage van 75 euro gevraagd.
Goed om te weten: we hebben zowel de kindermiddagen als de ouderavonden aangepast aan de geldende
corona-maatregelen, zodat deze veilig en volgens de richtlijnen gegeven kunnen worden. In de eerste
trainingsronde hebben we hier ook ervaring mee opgedaan. Het protocol ligt klaar en we volgen daarin altijd
de meest recente ontwikkelingen.

