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Nieuwsbrief
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Vanuit de directie

Agenda
15-11-2018

Schoonmaakavond
Beste ouders en verzorgers. De opkomst was groot. Er is hard gewerkt
en de school staat er weer spik en span bij. Hartstikke bedankt hiervoor. Wij waarderen dit ontzettend als team van de Van Heemstraschool.
Hercertificering Van Heemstraschool als leerbedrijf MBO-studenten
Op 19 oktober 2018 evalueerden wij de erkenning van de Van Heemstraschool als leerbedrijf. Het verheugt SBB dat u de komende vier jaar
mbo-studenten wilt blijven opleiden in de praktijk. U biedt ze een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden. SBB waardeert dat, want zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans op de arbeidsmarkt.
In het kort een terugkoppeling van de erkende kwalificatie(s) en besproken punten.
Erkende kwalificatie(s)
* Helpende zorg en welzijn, niveau 2
* Onderwijsassistent, niveau 4
* Secretaresse, niveau 3
Besproken punten

* Een student van de opleiding Helpende zorg en welzijn, mag alleen
stage lopen in de groepen 1 en 2 en/of bij taken zoals die van een conciërge.

Facultatieve
oudergesprekken
15-11-2018
Scholenmarkt VO
Op de Jan Jaspers en de
Vlonder
20-11-2018
Facultatieve
oudergesprekken
29-11-2018
Panelavond 1
Geloof en identiteit
Met verhalenverteller en
adviseur identiteit
Guido de Bruin van Verus

Van Heemstraschool

* Een onderwijsassistent mag in alle groepen stage lopen.

Christelijk Daltononderwijs

* Een student van de opleiding Secretaresse dient te worden begeleid
door de administratief medewerker en/of de directeur.

Uilennest 10
8051 HB Hattem
T 038-4441277

Elvrie Croes
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Panelavond 1 donderdag 29 november 2018
Onze school is een christelijke school. Welke verhalen uit de Bijbel of welke dingen uit het geloof zou u
graag meegeven?
Voorstelling en gesprek over wat we onze kinderen gunnen. Wat gunt u uw kinderen voor hun leven?
Wat vindt u voor hen belangrijk om te leren? Wat ziet u daarvan terug op onze school? Over dat soort
vragen gaan we op een heel bijzondere manier in gesprek tijdens een ouderavond op 29 november a.s.
van 19.30 tot 21.30 uur.

We beginnen met een korte vertelvoorstelling door verhalenverteller Guido de Bruin. Het verhaal dat
hij vertelt, roept de vragen op waarover we met elkaar in gesprek gaan. Dat belooft een mooie avond te
worden die u niet mag missen!

19.30 inloop en koffie
19.45 opening en voorstelling
20.30 koffie en gesprek
21.15 korte terugblik en afsluiting
21.30 einde

Elvrie Croes

©tekenaar Jens Schuiling

Graag per onderstaande mail voor dinsdag 21 november a.s. doorgeven dat u die avond aanwezig bent
en met hoeveel personen. Alvast bedankt.

elvriecroes@stichtingcambium.nl
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Juf Rimke Voerman groep 5 per 01-12-2018

Hallo allemaal!
Graag wil ik mij voorstellen aan jullie.
Mijn naam is Rimke Voerman, ik ben 31 jaar en ik woon in Zwolle samen met mijn man en twee dochters. In een klein dorp in Drenthe ben ik geboren. Daar ben ik opgegroeid tot ik naar Zwolle verhuisde
13 jaar geleden. In Zwolle ben ik aan het Windesheim Pabo gaan studeren, heb ik mijn man leren kennen en zijn wij gesetteld in de wijk Stadshagen.
Ik ben enorm gek op de natuur en vind het dan ook heerlijk om lekker in het bos te wandelen met
mijn gezin en hond.
De afgelopen 9 jaar heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt en heb ik nu heel bewust de keuze gemaakt om de overstap naar het regulier onderwijs te maken.
Ik heb enorm veel zin om te starten op de Van Heemstraschool! Per 1 december ben ik in dienst en zal
ik gaan werken in groep 5 op donderdag en vrijdag.

We zullen elkaar vast gaan zien en ontmoeten in school, ik zie er naar uit om jullie te leren kennen!
Tot in december!
Groetjes Rimke Voerman

4

Dalton in groep 4
Wij willen even vertellen wat we doen in groep 4. We schrijven, rekenen, spelling, taal, Engels, Kanjertraining en keuzewerk.
In groep 4 mogen we zelf plannen wanneer we iets gaan maken. Dit kunnen wij aangeven op de weektaak. We geven dit aan met de kleur van de dag.
Groetjes,
Guusje, Merlijn en Marit

Typelessen
In januari start Gerritsen Opleidingen op de maandagmiddag na schooltijd met de cursus 10- vinger
blind typen voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.
Er is nog mogelijkheid hiervoor uw kind aan te melden. Voor meer informatie over de cursus kijk
op www.gerritsenopleidingen.nl
Voor aanmelden en informatie neem contact op via de mail info@gerritsenopleidingen.nl of bel 0384605560.

Het grote Pietenbeweegfeest!
Woensdag 28 november organiseren de buurtsportcoaches Jesse & Marijke weer een groot pietenbeweegfeest voor alle kinderen van 3 t/m 9 jaar. Haal je pietenbeweegdiploma door samen met de zwarte pieten pakjes door de schoorsteen te gooien, over daken te lopen, te schommelen, klimmen en nog
veel meer!
Lijkt het je leuk om mee te doen met een echte pietentraining van de zwarte pieten? Meld je dan uiterlijk 21 november aan door een mail te sturen naar buurtsportcoach@mfcdemarke.nl.
Wees er snel bij want vol = vol!
We zien je graag op woensdag 28 november in de sporthal van MFC de Marke.
Voor wie: kinderen van 3 t/m 9 jaar
Wanneer: woensdag 28 november
Ronde 1:
Ronde 2:

13.15 – 14.15 uur
14.30 – 15.30 uur

Waar:

Sporthal van MFC de Marke
Daendelsweg 2, Hattem

Kosten:

Gratis

Opgeven: Stuur een mail naar buurtsportcoach@mfcdemarke.nl onder vermelding van je naam en
leeftijd. Inschrijven kan t/m 21 november.
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Onze vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?
Dat is iemand waar je naar toegaat, wanneer je problemen hebt. Dat kan zijn dat je gepest wordt, dat
je op een vervelende manier wordt aangeraakt of geslagen, op school, op straat, op de club of thuis.
Wie is de vertrouwenspersoon?
Dat ben ik, Jennifer Kruiter
Op dinsdag, woensdag en donderdag ben
ik op school, maar je mag me ook
altijd bellen of mailen. Mijn telefoonnummer is
06-13440482 en mijn e-mailadres is
jenniferluisman@stichtingcambium.nl
Wanneer ga je naar de vertrouwenspersoon toe,
of bel je haar op?
Een verhaaltje: Jij hebt een leuke pen. Ineens is hij weg. Hij ligt niet meer in je la,
zit niet meer in je tas. Grapje! Iemand heeft hem verstopt en geeft hem terug.
Dan ga je niet naar de vertrouwenspersoon ..............dat los je samen op!
Nog een verhaaltje: Iedere dag pakt hetzelfde kind jouw pen af en geeft hem pas terug als je boos
wordt. Dat is plagen.
Vertel het aan je juf of meester. Vertel het thuis.
Verandert er niks, dan ga je met mij praten.
Het laatste verhaaltje: Iedere dag pakt iemand je pen af en je tas wordt verstopt en iedere dag door
een paar andere kinderen. Dat is pesten!
Vertel het aan je juf of meester.
Vertel het thuis, ga praten met mij.
Alles wat je aan een vertrouwenspersoon verteld is geheim. Om je te kunnen helpen, is het soms nodig dat zij het tegen iemand anders zegt. Dat doet ze alleen als jij dat wil en goed vindt.
Nog even voor de ouders.
De leerlingen, de ouders en de leerkrachten kunnen naar mij toekomen met problemen
i.v.m. pesten en seksuele intimidatie. Dat kan zijn tussen leerlingen onderling, tussen leerling en leerkracht, tussen leerling en ouders en tussen leerkrachten onderling.
Vanzelfsprekend ben ik onafhankelijk en onpartijdig.
Ik hoop, dat jullie de weg naar mij weten te vinden. Als er nog vragen zijn, bel me of spreek

me aan, daar ben ik voor.
Met vriendelijke groet,
Jennifer Kruiter
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De Centra voor Jeugd en Gezin van Epe, Heerde en Hattem
De Centra voor Jeugd en Gezin van Epe, Heerde en Hattem organiseren op woensdag 14 november een informatieavond met als onderwerp ‘Het voorkomen van machtsstrijd met je kind’.
Wie kent het niet: de kleuter die altijd en alleen maar boos is, of de puber die niet meer wil luisteren
en kwaad wegloopt. Wat is handig om te weten, waar komt het gedrag vandaan en wat zijn de do’s en
don’ts?
Sandrine van der Spek, werkzaam als Orthopedagoog in het CJG in Epe, en Ineke Sloot, werkzaam als
Orthopedagoog-Generalist in het CJG in Hattem, verzorgen een interactieve avond met ouders hoe
om te gaan met dit gedrag. Er is gekozen voor een praktische aanpak, waarin gezamenlijk met alle
aanwezigen gezocht wordt naar een juiste manier van omgaan met uw kind en er ruimte is voor het
stellen van vragen en met elkaar in gesprek te gaan.
Omgaan met dwars gedrag
Elk kind heeft dwarse buien, een kleuter heeft ze en een puber ook. Er is veel informatie over te vinden
in de bibliotheek en op internet.
Wij, vanuit de CJG’s Epe en Heerde, geven ouders de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan met
elkaar. Wat zijn uw ervaringen, wat werkte en wat niet? We hopen dat u op deze manier bij andere
ouders die tegen hetzelfde aanlopen herkenning vindt en elkaar kunt helpen.
De orthopedagogen van de CJG’s Epe en Heerde zijn hierbij aanwezig om naar uw verhalen te luisteren, vragen te stellen en mee te doen in de bespreking. Wij denken dan aan het werken vanuit de oplossingsgerichte benadering en met ontwikkelingstaken, maar misschien vult de avond zich ook al met
uw en elkaars verhalen.
Wij nodigen u uit om mee te doen en met uw inbreng anderen te helpen en hopelijk geholpen worden.
Het wordt een avond vol verhalen en wie weet kunt u met de adviezen vanuit de dagelijkse praktijk
weer verder.
De avond wordt (bij minimaal 5 aanmeldingen) gehouden in het CJG Epe, Korte Veenteweg 9a in Epe.
Voor opgave kunt u mailen naar info@cjgepe.nl
Vermeldt u hierbij uw naam, de leeftijd van uw kind (eren) en met hoeveel personen u komt. Wij zorgen dat de koffie en thee klaar staan.
Wanneer: woensdag 14 november
Waar: het CJG aan de Korte Veenteweg 9a in Epe
Hoe laat: 20.00-21.30 uur
Kosten: n.v.t.
Opgeven: via info@cjgepe.nl o.v.v. naam +het aantal personen + leeftijd kind (eren)
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