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Vanuit de directie
Een mooi rapport voor de Van Heemstraschool

Agenda
21 t/m 29-10-17
Herfstvakantie

Afgelopen dinsdag 17 oktober jl. heeft de Van Heemstraschool de Inspectie van het onderwijs op bezoek gehad. Dit was in het kader van
een bestuurlijke visitatie en het nieuwe Onderzoekskader 2017.

30-10-2017
Schoolviering
1-11-2017

Op de Van Heemstraschool heeft in het kader van de bestuurlijke visitatie een verificatieonderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn vooraf bepaalde standaarden vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs
die onderzocht zijn op de Van Heemstraschool.

Dankdag
6-11-2017
schoonmaakavond

Het algehele oordeel van beide inspecteurs “de Van Heemstraschool
heeft sinds het laatste inspectiebezoek een progressie doorgemaakt”.
Op twee standaarden is de Van Heemstraschool volgens de beide inspecteurs een voorbeeld voor andere scholen in het land: de standaard
Pedagogisch klimaat en de standaard Kwaliteitscultuur. Op deze beide
standaarden heeft de Van Heemstraschool een GOED gehad.
Op de standaard Aanbod, Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen
en Kwaliteitszorg heeft de Van Heemstraschool een VOLDOENDE gekregen. Een goed is volgens de Inspectie vergelijkbaar met het cijfer 8
tot 9 en een voldoende met het cijfer 7 tot 8.
Voorts hebben de beide inspecteurs het team van de Van Heemstraschool gecomplimenteerd met hun koersvaste koers.

Van Heemstraschool
Christelijk Daltononderwijs

Een mooi rapport dus voor de Van Heemstraschool!

Uilennest 10
8051 HB Hattem
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Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Van Heemstraschool, wij zijn dan ook als team ontzettend trots op deze conclusie van de Inspectie van het onderwijs. Dagelijks zijn wij als team aan het
werk om het beste te bieden aan de leerlingen van de Van Heemstraschool en om eruit te halen wat
erin zit. Wij vinden het dan ook ontzettend fijn dat de Inspectie van het Onderwijs dit gezien en gewaardeerd heeft.
Ontruimingsoefening
Op woensdag 18 oktober jl. hebben we als Van Heemstraschool weer een ontruimingsoefening gehouden in het kader van brand of andere calamiteiten. Binnen 4 minuten waren we met alle leerlingen,
personeel en andere aanwezigen op de daarvoor aangewezen plekken op de speelplaats en weer terug in de school. De ontruiming is soepel en zonder problemen verlopen.
Allemaal een fijne Herfstvakantie en tot daarna.
Elvrie Croes

Welkom!
In de kleutergroepen mochten we weer 2 nieuwe leerlingen verwelkomen. Noud Komdeur in groep
1/2a bij juf Liz , en Levi de Haan in groep 1/2b bij meester Niels. We wensen Levi en Noud een heel
fijne en leerzame tijd bij ons op de Van Heemstraschool!

Dankdag
Woensdag 1 november vieren de groepen 5 t/m 8 dankdag in de Grote Kerk/Andreaskerk. Het thema
zal zijn: ‘Blij verrast!’. De groepen 1 t/m 4 zijn om 11.15 uur vrij en worden van harte uitgenodigd om
ook deze kinderdienst bij te wonen. De dienst begint om 11.30 uur en eindigt om 12.00 uur. Na de
dienst lopen de groepen 5 t/m 8 gezamenlijk terug naar school. U bent allen van harte welkom!
Actie Schoenmaatjes
Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een schoenendoos en flyer mee naar huis van de Actie
Schoenmaatjes. Dit is een zendingsproject waar we als school aan meedoen. De schoenendozen kunnen tot donderdag 24 november 2017 weer ingeleverd worden in de klas.
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Dalton in groep 3
In groep 3 werken we aan het begin van het schooljaar nog niet met een papieren dagtaak. De dagtaak wordt nu nog dagelijks op het planbord aangegeven. Voor lijn 3 worden er picto’s gebruikt. Wanneer de manier van werken in groep 3 voor alle kinderen duidelijk is, gaan we over na de papieren
dagtaak, waarbij de kinderen hun gedane werk gaan afkleuren met de kleur van de dag.
Daarnaast werken we met coöperatieve werkvormen. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen met hun
maatje met de letterdoos de spelling van woorden oefenen. De één dicteert een woord uit het Woord
doe boek en de ander legt het woord. Daarna kijken beide of het gelegde woord goed gespeld is.
Daarna draaien de rollen zich om.
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Rekenverbetertraject
Vorig schooljaar heeft het team een scholing gevolgd op het gebied van rekendidactiek. Ook dit jaar
worden we als team ondersteund door een aantal collega’s van de Katholieke Pabo Zwolle. Belinda
Terlouw en Maaike Verschuren zullen gedurende het schooljaar ons begeleiden d.m.v. studiebijeenkomsten en klassenbezoeken. Afgelopen woensdagmiddag heeft de eerste studiemiddag plaatsgevonden. We hebben stilgestaan bij het stellen van doelen. Op welke manier kun je een doel op een juiste
manier verwoorden en uitleggen aan de leerlingen? Onderzoek heeft o.a. uitgewezen dat wanneer je
weet met welk doel je een opdracht maakt, je beter en effectiever kunt leren. Daarnaast maakt het de
lessen een stuk interessanter! Ook hebben we bekeken op welke wijze we de toetsen, observaties en
schriften beter of anders kunnen analyseren. Na deze analyse kan het zijn dat je nieuwe doelen gaat
opstellen en een ander aanbod kiest.

Wat betekent dit voor de lessen?
Het kan de komende periode maar zo zijn dat je niet alle sommen uit je rekenboek gaat maken, sommen uit een ander blok gaat maken of zelfs gaat rekenen zonder een rekenboek!
Tijdens vier rondes in het schooljaar zullen de leerkrachten samen lessen voorbereiden, uitvoeren en
bespreken. Hiervoor gaan de leerkrachten onder leiding van Belinda ook bij elkaar in de klas kijken.
Inmiddels is het kijken in andere klassen een gewoonte geworden op de Van Heemstraschool, wat
maakt dat kinderen niet zo snel meer op zullen kijken van een bezoeker!

Op 25 oktober wordt het Vakantie-Bijbel-Feest gevierd!
Op woensdag 25 oktober in de herfstvakantie vieren we het vakantie-bijbel-feest!
De locatie is net zoals bij het zomerfeest van voorgaande jaren het gebouw ‘de Triangel’.
‘s Ochtends starten we met een erg leuk theaterprogramma, gevolgd door een knutselactiviteit. Deze
activiteit is voor kinderen van groep 1-4.
De kinderen uit de groepen 5-8 gaan in de middag ontdekken wat er allemaal komt kijken bij een echte survival….
De jongeren van de klassen 1-4 van het voorgezet onderwijs gaan ‘s avonds een super spannende
greppeltocht beleven! We rekenen op jullie komst! Tot dan!
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Incasso ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
Voor het schooljaar 2017-2017 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind.
Dit bedrag wordt op of rond 26 oktober geïncasseerd.
Ouders waarvan we geen machtiging hebben, ontvangen binnenkort van ons een berichtje met het
verzoek om dit bedrag zélf aan ons over te maken.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Hurink – administratief medewerkster (annemariehurink@stichtingcambium.nl) of Jet Zieleman (penningmeester OWG)

Herhaalde oproep: nieuwe leden gezocht voor de ouderwerkgroep!
De ouderwerkgroep (OWG) is een groep ouders die zich actief voor de school inzet. De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders op onze school. Het bestuur van de OWG bestaat uit een voorzitter,
penningmeester, secretaris en algemene bestuursleden.
De taken die door de ouderwerkgroep worden uitgevoerd zijn onder meer: beheer van het ouderfonds, (mede)organiseren van activiteiten op school en meedenken over allerlei praktische schoolse
zaken.
Als OWG vergaderen wij op school ongeveer zes keer op jaarbasis. Er wordt vergaderd over activiteiten van het lopende schooljaar. Aanwezig bij deze vergaderingen zijn de leden van de OWG en een
vaste leerkracht die fungeert als schakel tussen de OWG en het leerkrachtenteam.
Lijkt het je leuk onze groep te komen versterken, meld je dan nu aan via owg@vanheemstraschool.nl
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met één van de leden.
We hopen je als nieuw lid te mogen begroeten!
Hendriëtte Agterhuis
Marianne ten Brinke
Roelien Rumph
Angelika Schakelaar
Charissa Witteveen
Jet Zieleman
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Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 8 november doen we als school mee met het nationaal schoolontbijt. Groep 7/8 zal samen met de burgemeester ontbijten op het stadhuis. De andere groepen krijgen een ontbijtje in de
klas. Gedurende de ochtend zal er aandacht besteedt worden aan het belang van ontbijten. Maar ook
dat dit niet voor alle kinderen in Nederland vanzelfsprekend is. Wilt u meer lezen over gezond ontbijten dan kunt u kijken op de site www.nationaalschoolontbijt.nl. Wilt u deze morgen uw kind een bord,
bestek en beker meegeven?

Schoonmaakavond

Maandagavond 6 november is de eerste van de 3 geplande schoonmaakavonden. U heeft van uw
groepsleerkracht of klassenouder waarschijnlijk al een rooster gekregen waarop staat wanneer u aan
de beurt bent. Mocht dit niet zo zijn dan krijgt u dit z.s.m. De school is open vanaf 18.45 u. en zal om
uiterlijk 21.00 u. worden afgesloten. Wilt u zelf een emmer, sop, doekje, wisser,e nz. meenemen? U
poetst toch mee?! Vele handen maken de school weer schoon en fris!

Leerlingenraad
Donderdag 19 oktober zijn de kinderen van de Leerlingenraad voor het eerste bij elkaar gekomen. De
kinderen die in de leerlingenraad zitten zijn: Jaime Eusebio Eustaquio, Joris ten Brinke, Meike Blanker,
Annemieke Linde, Danique ten Brinke, Thijs Zieleman & Tess Rorije.
Wij hebben besproken wat we graag aan de school zouden willen veranderen zoals: reparatie van de
klimrekken, zitblokken op het schoolplein, nieuwe methode Engels enz. De komende maanden zullen
wij aan onze klasgenoten vragen wat ze willen veranderen en al deze problemen gaan we proberen op
te lossen. Hiermee hopen wij een nog betere school te krijgen!
Meike Blanker
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Halpasgebruik (groep 7/8)
In de centrale hal is een stoplicht en deze geeft aan hoe de hal gebruikt kan worden. Tot aan de pauze
staat het licht op rood, wat betekent dat we hier zelfstandig en stil kunnen werken. Na de pauze staat
het licht op oranje en mogen we met elkaar overleggen. De pas heeft een oranje achterkant. Als we
een ander storen kan de pas omgedraaid worden. Dit is een waarschuwing en bij een volgende gaan
we weer in de klas werken.
Groeten Joek en Marten

