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Vanuit de directie
Via Elvrie heeft u onlangs een brief gekregen waarin ik me heb mogen voorstellen.
Woensdag 18 november heeft Elvrie afscheid genomen van de kinderen door een ronde
langs alle groepen. Elke groep bedankte hem via een lied en enkele woorden voor zijn
inzet op school. Inmiddels ben ik drie weken met plezier aan het werk en al redelijk
ingeburgerd. Omdat ik weet hoe belangrijk communicatie is, probeer ik u zo transparant
mogelijk te informeren over schoolzaken. Vlak voor kerst zal de volgende nieuwsbrief
verschijnen. Omdat de nieuwsbrief maandelijks uitkomt, vraag ik u begrip en geduld om
die info af te wachten. In urgente gevallen informeren wij via Parro. Hieronder leest u
concreet wat er nu speelt op de van Heemstraschool.
IKC bijlage
Met de gemeente en alle instellingen die bij de nieuwbouw betrokken zijn, hebben we
afgesproken dat er ook vanuit de gemeente regelmatig en liefst ook tijdig informatie
wordt verstrekt. Op 13 november hebt u daar het eerste voorbeeld van kunnen lezen.
‘Nieuwsbrief IKC’ is vanaf nu het kanaal waarmee we u op de hoogte houden over de
vorderingen en vraagstukken rondom de nieuwbouw. Mocht u de nieuwsbrief gemist
hebben, kunt u de bijlage bij deze nieuwsbrief alsnog bekijken. De brief wordt ook op
onze site geplaatst zodat u die altijd kunt nalezen.
Vanuit de MR en de ouders zijn ondertussen positieve signalen afgegeven richting de
gemeente over de bouwplannen.
Op 18 november hebben we als team en MR van zowel de Zaaier als de van
Heemstraschool een voorlichting gehad over de plannen voor de nieuwe school. Juist de
teams hebben we op deze manier meegenomen in het proces om draagvlak te creëren
voor de ingeslagen weg. Dit is formeel de tweede stap in het proces. Praktisch
geformuleerd betekent het dat het nodig is voor het proces om in te stemmen met het
programma van eisen. Betrokkenen hebben in de startfase namelijk wensen en
uitgangspunten uitgesproken. Om verder te kunnen, krijgen de teams de gelegenheid
om te beoordelen of er voldoende rekening is gehouden met die wensen en
uitgangspunten.
wordt vervolgd….

Bewegingsboulevard dingt mee naar Gelderse sportprijs
Het idee van de bewegingsboulevard dat een plaats zal krijgen op de woonzorgzone op
de oude ijsbaan dingt mee naar de “Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat”. Er is een
geldprijs van EUR 20.000 aan gekoppeld. In het plan dat naar de jury is gestuurd staat de
ontmoeting tussen generaties centraal: sport en beweging als middel om elkaar te
ontmoeten.
Samenwerking
In het gebied komt, naast woningen voor senioren en zorg ook een schoolgebouw voor
de van Heemstraschool en de Zaaier. De verschillende partijen die in het gebied actief
zullen zijn, hebben het plan in gezamenlijkheid ingediend. Dit zijn: Stichting Welzijn
Hattem, Driezorg, de Buurtsportcoaches Hattem, Sportkoepel Hattem, de van
Heemstraschool en de Zaaier. Initiatiefnemer Arend Palland is blij met deze steun: “Het
gebied geeft zo veel mooie kansen voor verbinding tussen verschillende generaties. Het is
prachtig om te zien dat al deze partijen samen willen werken om een succes te maken
van de bewegingsboulevard”.
Een leven lang sporten
De komende tijd selecteert de jury de zeven beste plannen uit de hele provincie. De
bewegingsboulevard staat voor een leven lang sporten en bewegen als middel om elkaar
te ontmoeten. De samenwerkende partijen zijn dan ook positief over de kansen. Half
november wordt bekend welke zeven plannen de jury heeft gekozen.
Meer weten over dit plan? →→→→Bij deze nieuwsbrief is een pdf bijgevoegd.
Corona
Hoewel er meer positieve berichten komen, houden we ons voorlopig nog aan de
maatregelen. Graag willen we nog eens benadrukken dat we in alle gevallen rekening
houden met de meest geschikte manier om met elkaar om te gaan. Dat houdt in dat wij
uitgaan van ieders eigen verantwoordelijkheid. We raadplegen de GGD en de PO raad bij

het nemen van besluiten. Zo kiezen we voor acceptabele veiligheid binnen de regels.
Bijvoorbeeld bij Sinterklaas. (zie hierna)

Welkom
Deze week hebben we 3 nieuwe kleuters mogen verwelkomen.
Het zij Domien Dunning in groep 1/2b en Sep ten Doeschot en Ivar Molenaar in groep 1/2a.
Welkom Domien, Sep, en Ivar!, een fijne en leerzame tijd bij ons op school gewenst!
Sinterklaas
De Sinterklaascommissie heeft alles voor vrijdag 4 december geregeld. Helaas zonder
ouders, maar daarvoor hebt u vast begrip. Voor de kinderen zal het hoe dan ook een
mooie dag worden. Binnen de voorschriften en regels van GGD en overheid vieren we dit
feest op een verantwoorde manier.
Kerstviering
Op woensdag 16 december staat de kerstviering op de planning. Helaas kan deze niet
doorgaan op de manier zoals jullie van ons gewend zijn, namelijk met elkaar in de kerk, in
verband met alle maatregelen rondom corona. We gaan het natuurlijk wel met de
kinderen in de klas vieren. We verplaatsen de viering naar donderdag 17 december onder
schooltijd.
Groep 4
Dalton in groep 4
In de klas hebben we een klusjesbord.
Op dat bord staan alle klusjes die we, met on maatje, doen voor we naar huis gaan.
Zo zijn we samen verantwoordelijk voor een nette school en een nette klas.
Met ons maatje zorgen we voor deze klusjes en elke week krijgen we een nieuw klusje.
Sommige klusjes doen we elke dag, andere klusjes maar één keer per week, dat zie je aan
de kleuren van het kaartje. Deze hebben de kleur van de dag waarop we het klusje
moeten doen óf ze hebben regenboog kleur, dan moeten ze elke dag.
Komt gerust in de klas eens kijken! groetjes van groep 4.

Voorleeswedstrijd.
Afgelopen dinsdag 3 november hebben wij de voorleeswedstrijd gehouden voor groep 7
en 8. Uit groep 7a deed Brandye mee, uit groep 7b Martine en uit groep 8 deed Britt mee.
Wat was het spannend! We hebben met elkaar aandachtig geluisterd naar deze meiden
en wat hebben ze het goed gedaan! Martine uit groep 7b is de winnaar geworden.
Martine,wij wensen je heel veel succes en vooral veel plezier in de voorronde van Hattem!
Juf Liz gaat met verlof
Vrijdag 27 november is voorlopig de laatste werkdag van juf Liz.
Vanaf dan mag zij gaan genieten van haar verlof en samen met
haar man Stefan gaan voorbereiden op de komst van hun
eerste kindje. Juf Mirjam staat op de woensdag en donderdag
voor groep 4. Naast juf Mirjam hebben wij juf Gonny Buiten
aangenomen op de maandag, dinsdag en vrijdag om juf Liz te
vervangen. Wanneer juf Liz terug komt van verlof zal zij samen
met juf Mirjam tot aan de zomervakantie voor groep 4 staan.
Op deze manier geven wij stabiliteit in en voor de groep.
Vanuit B.S.O Partou
Er zijn veel nieuwe kinderen op de BSO bijgekomen. Welkom allemaal!
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.
Nu hebben jullie een beetje een beeld van hoe het is op de BSO. Op maandag werken
Judith en Jolanda. Op dinsdag en donderdag Jessica en Jolanda.
Graag tot ziens!

Partou Uilennest
Buitenschoolse opvang: 4 – 12 jaar:

Peuteropvang: 2 – 4 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: www.partou.nl/uilennest

Kom eens kijken
Agenda
04-12-2020

Sinterklaas

17-12-2020

Kerstviering

19-12-2020 t/m 03-01-2021

Kerstvakantie

25-01-2021 t/m 31-01-2021

Week van Kerk-school-gezin

27-01-2021

Studiedag, leerlingen zijn vrij

31-01-2021

Afsluiting Kerk-school-gezin week in de kerk

