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Vanuit de directie

Agenda
Start nationale

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde
School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze
school voldoet aan de kwaliteitscriteria
die zijn opgesteld door deskundigen.
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige school-
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omgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlij-

13-02-2019

ke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk,

Schoolviering 5

omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertifi-

15-02-2019
Voorjaarsvakantie
16-02-2019 tot 24-02-2019

caat Relaties en seksualiteit. Dit schooljaar hebben wij zoals eerder besproken op de Algemene Informatie Ouderavond het thema Lente krie-

bels al geïntegreerd in ons schooljaar curriculum.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan
op www.gezondeschool.nl.

Van Heemstraschool
Christelijk Daltononderwijs
Uilennest 10
8051 HB Hattem
T 038-4441277
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Rekenen
Dit schooljaar hebben we o.a. rekenen als speerpunt op de Van Heemstraschool. Omdat we merken dat
de methode soms te vlug door de lesstof gaat of teveel verschillende onderdelen aanbiedt zijn we anders
gaan kijken naar onze rekenmethode. We clusteren de lessen van de projecttaken zoals bijv. meten. Deze lessen slaan we dan eerst over en bieden die later in hetzelfde blok aan gedurende een hele week. Zo
kunnen we hier dieper op ingaan. Kinderen krijgen in die week zoveel mogelijk werk op eigen niveau. Ook
lassen we één keer per week een methode vrije les in. In deze les heeft de leerkracht tijd om bij leerlingen hiaten weg te werken en met kinderen die meer uitdaging aan kunnen aan het werk te gaan. Ook
is er dan tijd om met kinderen individueel in gesprek te gaan om er achter te komen hoe zij rekenen. Dit
traject wordt begeleid door Belinda Terlouw van de Katholieke Pabo in Zwolle.
Deze week zijn we op school begonnen met het afnemen van de cito’s. Na de toetsen gaan we de scores
analyseren. Met behulp van Bareka kunnen we per leerling kijken waar de hiaten zijn. Bareka is een digitale signaleringstoets die werkt met rekenmuurtjes. Een rekenmuurtje begint
met + en – sommen onder de 10. Wanneer je deze beheerst kan je verder bouwen met sommen tot 20. De sommen
onder de 10 heb je daar weer voor nodig. Maar je hebt de sommen onder de
10 ook weer nodig om bijv. onder elkaar
te optellen/aftrekken, x sommen, breuken, procenten, enz.. Wanneer de bouwstenen goed gestapeld zijn, krijg je een
stevige rekenmuur. Wanneer dit niet zo
is, kijken we welke bouwsteen ontbreekt
en gaan daar gedurende een korte periode mee aan de slag in de klas.

Schoolfotograaf
Op de schoolkalender staat de schoolfotograaf gepland op donderdag 9 mei a.s. Dit is niet juist. Dit
wordt donderdag 6 en vrijdag 7 juni a.s. We zijn voor dit schooljaar op zoek gegaan naar een nieuwe fotograaf en deze was al gereserveerd op 9 mei. Bovendien heeft de nieuwe fotograaf 2 dagen nodig om
iedereen goed op de foto te krijgen. De naam van deze fotograaf is Fons Evers. Hij maakt ook de schoolfoto's op de Jan Jaspersschool. Om een indruk te krijgen van zijn werk, kunt u kijken op zijn site: www.fonseversfotografie.nl Bij deze fotograaf krijgt ieder kind zodra de foto's klaar zijn een inlogcode
mee waarop de foto's online bekeken en besteld kunnen worden. Dus geen kijkmomenten en geen gedoe meer met contant geld! T.z.t. krijgt u meer te horen over de invulling van deze dagen.
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Kerk-school-gezin
Zondag 3 februari is er weer een kerk school en gezinsdienst. (KSG) Deze zal plaatsvinden om 10.00u. in
Bethel.
Het thema is “Genoeg te delen”. Om de kinderen hier actief bij te betrekken krijgt uw kind in de loop van
volgende week een blad “eitje voor karweitje” mee naar huis.
Uw kind kan klusjes doen en daar iets mee verdienen en dit noteren op het blad. Het geld dat daarvoor
opgehaald wordt, gaat naar het maaltijd project. Hieronder vindt u daarover meer informatie.
Net als voorgaande jaren krijgen de oudste kinderen ook weer het gezinsboekje mee naar huis met daarin bijbelteksten, liedjes en andere opdrachten. Ook op school zullen we gedurende de week voorafgaand
aan de dienst aandacht besteden aan het thema.

Het maaltijd project Hattem (MPH) werd januari 2010 gestart door Dick en Frankelien Kroneman. Zij voelden zich als christen geroepen om iets te doen voor medemensen. Dat werd het maaltijd project Hattem.
In de loop van de jaren wisten zij vanuit de Hattemse kerken vrijwilligers te mobiliseren met een zelfde
drive en motivatie: iets doen voor je medemens. Op dit moment wordt het project aangestuurd door een
kerngroep. Voor de uitvoering van het project kan de kerngroep beschikken over een ruime lijst van enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers vanuit de Hattemse kerken.
- Missie en doel
Omzien naar elkaar: vanuit ons diepste motief om iets te betekenen voor medemensen in Hattem bieden
we wekelijks een maaltijd voor deze groep mensen. Daarbij gaat het om elkaar ontmoeten, elkaar spreken in een ontspannen en gezellige sfeer.
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Evaluatie Tussenschoolse opvang
Een aantal keer in het schooljaar vindt er een evaluatie plaats over de tussenschoolse opvang. We
praten samen over hoe het gaat, wat loopt goed
en waar lopen wij als school maar ook als vrijwilligers tegenaan. Begin dit jaar zijn de meeste vrijwilligers geschoold door een medewerker van de
CED-groep. Waar let je op bij spelende kinderen,
hoe spreek je aan en daarbij ook de Kanjerregels
voor ogen houden. We merken dat de leerlingen
het gezellig vinden als er tijdens de pauze wordt
meegespeeld of als er een praatje aangeknoopt
wordt. We kwamen er als school achter dat we
graag buiten overzicht willen houden. Ons speelplein is vrij groot, daarom hebben we de speelruimte per bouw terug gebracht naar 2 speelpleinen. De dames van de tussenschoolse opvang
krijgen allemaal een eigen oranje hesje voorzien van naam. Tevens zullen zij in de komende nieuwsbrief
zichzelf aan u voorstellen. Graag zouden we meer vrijwilligers hebben voor reserve en ook voor de Voorschoolse opvang. Daarom komt er in de Schaapskooi of in de Dijkpoorter een oproep voor vrijwilligers.

