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Nieuwsbrief
Nummer 13
25-03-2019

Vanuit de directie

Agenda
03-04-2019

Nieuwe datum Panelavond 2
Op maandag 25 februari jl. zou er een 2e Panelavond georganiseerd worden. Deze avond is toen niet doorgegaan, omdat
er een raadscommissievergadering op het stadhuis i.v.m. de
locatiekeuze Cluster 1 was georganiseerd.
Op deze avond zou u de gelegenheid geboden worden om
mee te denken en input te geven t.a.v. het nieuw te schrijven
Strategische Beleidsplan 2019-2023 van Cambium en het
Schoolplan 2019-2023 van de Van Heemstraschool.
Pijlers hierbij zijn:







Identiteit
Kind & Onderwijs
Partnerschap
Professionele organisatie
Beheer & Organisatie

De nieuwe datum wordt donderdag 11 april en de avond
start om 19.30 u. en zal om 21.00 u zijn afgelopen.
U kunt zich voor vrijdag 5 april a.s. opgeven bij onderstaand
e-mailadres:
elvriecroes@stichtingcambium.nl

Grote rekendag
05-04-2019
Open dag Hattemse basisscholen van 8.30-11.30 uur
op de Van Heemstraschool
10-04-2019
Open inloop
12-04-2019
Koningsspelen en juffen dag
en meester dag
16-04-2019 en 17-04-2019
Eindtoets IEP groepen 8

18-04-2019
Schoolviering Pasen in de
groepen

Van Heemstraschool
Christelijk Daltononderwijs
Uilennest 10
8051 HB Hattem
T 038-4441277
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Open dag 5 april Van Heemstraschool & Partou Uilennest van 8.30-11.30 u.
Zie bijlage.

Werkzaamheden rondom de Van Heemstraschool
Zie in de bijlage de brief van een aannemer. Deze week starten ze met het leggen en vernieuwen van de elektrakabel, gas– en waterleiding en glasvezel bij het Hof van Blom aan
de achterkant van de Van Heemstraschool. Het achterpad zal hierdoor in deze week minder goed toegankelijk zijn.

Grote reken dag
Woensdag 3 april doen we als school weer mee met de grote rekendag. Een deel van de
dag zijn de kinderen dan met één rekenthema bezig. Het thema is dit jaar "uit verhouding". Ze gaan die dag vooral ontdekkend en handelend met rekenopdrachten aan de slag.
We starten de ochtend om 8.30u. op het plein met te grote hoeden, te grote zonnebril en
een heel groot ijsje.... Nieuwsgierig geworden, kom dan gerust een kijkje nemen.
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Koningsspelen/meester- en juffen dag
Dit jaar koppelen we meester- en juffen dag aan de koningsspelen. We hebben daarom als
thema :’Koninklijk’. Kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Voor tussen de middag is er in iedere klas een High tea. Daarvoor hebben we jullie culinaire hulp nodig. We vragen u om hapjes te maken voor de klas van uw kind. Vanaf 1 april zal
er bij elke klas een intekenlijst hangen. Wilt u hierop aangeven wat u gaat maken? Ook
voor de overige pauze wordt voor drinken en een versnapering gezorgd.
De onderbouw zal ’s ochtends Koningsspelen hebben. De bovenbouw ’s middags. We hopen op een zonnige feestelijke en sportieve dag.

Dalton
Afgelopen woensdag hebben een zestal collega’s de Daltondag op de KPZ bijgewoond. We
hebben meegedaan met twee rondes workshops en/of masterclasses. Op dit moment zijn
we met elkaar in gesprek over de kernwaarde reflectie. Hoe zien wij dit op de VHS? Hoe
zetten wij het reflecteren in? Hoe kunnen we dit zo effectief mogelijk doen zodat reflectie
bijdraagt aan de overige kernwaarden met als doel eigenaarschap bij onze leerlingen. Het
was een interessante dag en gaan onze verkregen inzichten vertalen naar de praktijk zodat
we onze visie op daltononderwijs kunnen versterken. Daltononderwijs is immers altijd in
ontwikkeling. We hebben met elkaar de volgende workshops/masterclasses gevolgd:
* Filosoferen met kinderen
* Kindgesprekken, vooral doen
* Het voeren van kindgesprekken
* Reflecteren in kort tijdsbestek
* Historisch mysterie (IPC)
* Toetsen is studeren
* Eigenaarschap
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Partou Uilennest
Peuteropvang: 2 – 4 jaar:
Openingsdagen en tijden:
maandag en donderdag
van 8:30 – 12:00 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

