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Vanuit de directie

Donderdag heeft Jennifer op passende wijze afscheid genomen van haar Van
Heemstraschool. Het was een mooie dag langs alle groepen met als afsluiting een lied dat
door de hele school werd gezongen. Daarna hebben diverse ouders haar de hand
geschud.
We zijn dankbaar dat er zoveel goede herinneringen zijn om aan terug te denken. We
wensen Jennifer veel succes op het Anker in Hasselt en Gods zegen in haar werk en leven.
Als team kijken we positief terug op een intensief schooljaar met ups en downs. Het blijft
een feit dat we samen met u het beste willen voor de kinderen die ons zijn toevertrouwd.
We hopen ook in het nieuwe schooljaar op een goede samenwerking. Met duidelijke
communicatie over en weer zal dat steeds beter gaan. Daar gaan we voor!
Namens het team wens ik iedereen een fijne vakantie en zien we elkaar graag gezond
terug op 29 augustus!
afscheid groep 8
Vorige week donderdag en afgelopen maandag hebben we op een goede manier
afscheid genomen van 29 leerlingen van groep 8a en 8b. Door een rondje te maken langs
alle leerkrachten vulden ze een tas met daarin allerlei dingen die horen bij een afscheid;
zoals een door henzelf uitgekozen bijbel, het rapport, een getuigschrift etc. Ook hen
hebben we veel succes gewenst op hun nieuwe school. Dinsdagochtend hebben we de
kinderen uitgezwaaid.

Tot ziens!
Gisteren was het mijn laatste dag op de Van Heemstraschool. Bijna 17 jaar lang mocht ik
op deze school ‘groot’ worden. Begonnen als startende leerkracht in de kleutergroepen en
in de loop der jaren veel ervaring mogen opdoen ook in de andere groepen. Een aantal
jaar geleden mocht ik bouwcoördinator worden en kreeg ik steeds meer inzicht in de
management taken. Door de ruimte die ik kreeg van de kinderen, u als ouders, natuurlijk
alle collega’s van de VHS en stichting Cambium mocht en kon ik mijzelf ontwikkelen en
nog meer groeien. Met vallen en opstaan heeft deze ontwikkeling geleid tot een prachtige
uitdaging. Na de zomervakantie mag ik officieel starten als leidinggevende van CBS Het
Anker en CBS Mastenbroek binnen VPCO Hasselt.
In mijn nieuwe baan verwacht ik veel te leren, weer heel andere kanten van het onderwijs
te ontdekken en ik kijk daar ook naar uit.
De Van Heemstraschool, kinderen, collega’s en u als ouders ga ik ongelooflijk missen. Het
lesgeven aan een groep, het onderwijs en juf zijn is prachtig vak! Het werken met
kinderen geeft energie en veel voldoening. Daarom is mijn streven en voornemen om de
feeling van het lesgeven en werken met kinderen te blijven opzoeken en houden.

In de samenwerking met u als ouders heb ik ervaren dat de ouders van de Van
Heemstraschool betrokken, vriendelijk en soms constructief kritisch zijn. Dat maakt een
school een gemeenschap, ‘it takes a village to raise a child’.
Ik wil u bedanken voor de samenwerking, voor uw vertrouwen en voor de aardige en lieve
berichten die ik mocht ontvangen de afgelopen periode. Wellicht komen wij elkaar in de
toekomst tegen, de wereld is soms kleiner dan we denken.
Voor nu een hele fijne zomervakantie en tot ziens!
Groetjes Jennifer
Kalender
De nieuwe schoolkalender krijgen de leerlingen mee op de 1e dag van het nieuwe
schooljaar. Dat is maandag 29 augustus. Noteer ook alvast dinsdag 6 september. Die dag
is er een informatiemiddag/avond voor alle ouders en kinderen.
Sponsorloop
Via Parro hebben we u geïnformeerd over de sponsorloop een hoe we het
binnengehaalde bedrag gaan besteden. Elke groep zal een passende activiteit
organiseren waarover u dan informatie krijgt.

Meer- en hoogbegaafdheid
Begin dit schooljaar hebben we een ouderavond gehouden voor ouders van meer- en
hoogbegaafden en belangstellenden. We hebben het op deze avond gehad over wat
houdt meer- en hoogbegaafdheid in, welke zorg kunnen we deze leerlingen bieden en
wat mist u als ouders en waar is behoefte aan?
Uit veel reacties kwam naar voren dat er behoefte is aan een groep waar extra uitdaging
wordt geboden aan deze leerlingen en dan met name in de middenbouw. Voor de
bovenbouw, de groepen 7 en 8, zijn er al voorzieningen op dit gebied zoals de Poortlessen
i.s.m. de andere Hattemse basisscholen en het Juniorcollege van CC De Noordgouw in
Heerde voor leerlingen van Stichting Cambium. Als MT zijn we met deze reacties aan de
slag gegaan en gekeken wat we als school kunnen bieden.
Voor dit schooljaar konden we dat nog niet realiseren. Vanaf volgend schooljaar gaan we
starten met een groep voor leerlingen uit de groepen 5 en 6 die niet voldoende hebben
aan het reguliere aanbod.
De lessen worden gegeven op de woensdagochtend en juf Gerke gaat deze lessen
verzorgen.De nadruk bij deze groep zal komen te liggen op het leren leren. Er worden
complexe taken en opdrachten aangeboden, waarbij leerlingen ‘wringmomenten’
ervaren. Dat helpt leerlingen om hun executieve functies op een goede manier in te
zetten. Samen met een positieve leerhouding zorgt dit voor een goede start op het
voortgezet onderwijs.
In gesprekken met de leerkrachten hebben we in kaart gebracht welke kinderen hiervoor
in aanmerking komen. De ouders van deze leerlingen zijn inmiddels op de hoogte
gebracht.
Verder zijn we nog op zoek naar een naam voor deze groep. Mocht u een geschikte naam
weten, mag u deze mailen naar gerkehoogers@stichtingcambium.nl.
Hattems Zomerfeest

Van 15 tot 25 augustus vindt het Hattems Zomerfestijn plaats! Dit festijn wordt georganiseerd door
de gemeente Hattem in samenwerking met de buurtsportcoaches van HUB Hattem. Speciaal voor
alle kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn er allerlei leuke activiteiten en workshops bedacht.
Ochtend- en middagprogramma
In de ochtend zijn er creatieve workshops, zoals graffiti, dans- en musicalles, robotica of je eigen
TikTok opnemen samen met Joran Beeftink!
Het middagprogramma is sportief en in samenwerking met de buurtsportcoaches. Denk daarbij
aan activiteiten zoals een waterstormbaan en een obstacle run.
Alle activiteiten vinden plaats in en rondom De Marke. Er is een apart ochtend- en
middagprogramma. De bedoeling is wel dat je
thuis gaat lunchen. Op donderdag 25 augustus
sluiten we het Zomerfestijn spetterend af.
Flyer en aanmelden
In de week van 4 juli krijgen alle kinderen op
school een flyer waar het programma op staat en
hoe je je kunt aanmelden. Meedoen kost niks. Als
je je aanmeldt, rekenen we wel op je komst en je
goede humeur!
We zien jullie graag op het Hattems Zomerfestijn!

Agenda
29 augustus 2022

eerste schooldag

6 september

informatiemiddag/avond

Kinderopvang Partou
Hebt u een zoon of dochter van 2 tot 4 jaar? Dan is de peuteropvang misschien wat voor
uw kind.
Naar de peuteropvang gaan is voor peuters vaak de eerste grote stap om de grote wijde
wereld te kunnen ontdekken. Samen spelen met leeftijdsgenootjes; leren kijken en
luisteren naar elkaar en vooral samen plezier beleven! Dat kan door samen te zingen, te
spelen en van alles te ontdekken. Bij de peuteropvang zijn materialen en mogelijkheden
die er thuis vaak niet zijn. Er is uitdagend speelgoed maar er zijn ook mogelijkheden om
met materialen te experimenteren zoals bijvoorbeeld met verf, lijm, klei en verschillende
soorten constructiematerialen. Op het buitenterrein kan er gefietst worden, in de zandbak
worden gespeeld of zomers met water in de watertafel.
Een peutergroep binnen de school biedt veel mogelijkheden om samen te werken. De
peuters gaan één keer per week op bezoek bij de kleuters. En omdat we aan dezelfde
thema’s werken is er veel samen te ontdekken en herkennen. Op deze manier leren de
peuters ook de leerkrachten, de klasgenootjes en het schoolgebouw al een beetje kennen
waardoor de overgang naar de basisschool soepeler verloopt.
Partou Uilennest
Peuteropvang: 2 – 4 jaar
Openingsdagen en tijden:
maandag en donderdag
van 8:30 – 12:30 uur

Buitenschoolse opvang: 4 – 12 jaar:
Openingsdagen en tijden:
maandag, dinsdag en donderdag
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

