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Vanuit de directie
Afgelopen maandag zijn we met veel positieve energie begonnen aan het nieuwe
schooljaar. Hoewel voor sommige kinderen de spanning van zo’n eerste schooldag groot
was, zagen de meesten uit naar een weerzien met klasgenootjes en hun meester of juf.
Op Parro en in de Hattemer hebt u daar foto’s van kunnen zien.
De vrijdag ervoor hebben we als team een goede startvergadering gehad. Onze nieuwe
collega’s; Zwaninda Ruitenberg, Henk Romkes en Annelin Veldhuis hebben we hartelijk
welkom geheten. Henk en Annelin stellen zichzelf verderop in deze nieuwsbrief voor.
Wij zien de periode tot de herfstvakantie als de “Gouden weken”, waarin we werken aan
groepsvorming.
Middelen
Dankzij de NPO gelden hebben we 9 relatief kleine groepen kunnen maken. In sommige
groepen is extra inzet geregeld waardoor we optimaal hopen te werken aan goed
onderwijs.
Corona
Vooralsnog kunnen we gelukkig gewoon onderwijs geven. We houden ons aan de nu
geldende hygiënemaatregelen. Verder is het belangrijkste, dat we naar ouders toe de 1,5
meter regel moeten handhaven. We beperken ons daarom tot informatieavonden over
het Voortgezet onderwijs voor groep 7 en de beide groepen 8. Dat doen we in de hal waar
voldoende ruimte is en geventileerd kan worden. Daarna is er een uitleg voor de beide
groepen 8 over het plan van aanpak voor deze kleine groepen. De overige groepen
krijgen een informatiebrief zoals vorig schooljaar. Na de persconferentie van 20
september aanstaande informeren wij u over eventuele nieuwe richtlijnen.
Inloopochtenden groepen 1/2 en 2/3
Contact tussen ouders en school vinden we belangrijk en zouden we graag weer
terugzien. We hebben de intentie om dit schooljaar weer inloopmomenten te houden.
We wachten de persconferentie van 20 september nog even af. Mocht de situatie dat
toelaten, dan mogen ouders van de groepen 1/2 en 2/3 op dinsdagochtend en
vrijdagochtend van 8.20 uur tot 8.30 uur met de kinderen mee naar binnen.
Om 8.30 uur starten de lessen en worden ouders verzocht de klas te verlaten. Via de
groepsleerkracht krijgt u daarover dan bericht.

Gedurende het schooljaar kan het zijn dat we ook 2 of 3 keer een inloopochtend houden
voor de overige groepen.
Opslagruimte
We hebben ongeveer 20 leerlingen tafeltjes en stoeltjes over waarvoor we een langdurige
opslagruimte zoeken. Voor de korte termijn hebben we gelukkig een tijdelijk
onderkomen gevonden. Ouders die ons kunnen helpen of iemand weten die ruimte
beschikbaar heeft, kunnen zich melden bij Tonny, onze concierge. Bellen naar school of
via mail naar tonnyharmsen@stichtingcambium.nl
Kalender
Vandaag hebben we de kalender meegegeven aan het oudste kind van elk gezin.
Behalve belangrijke data per maand, kunt u ook alle praktische informatie over onze
school terugvinden.
Mochten er onverhoopt nog aanpassingen of veranderingen nodig zijn, dan zullen we u
zo snel mogelijk informeren.

Nieuwe collega’s
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Annelin Veldhuis, ik ben 21 jaar oud en ik
woon in Heerde. Momenteel zit ik in het vierde- en
laatste jaar van mijn opleiding. Ik studeer pabo aan de
Hogeschool Viaa te Zwolle. Tot en met december zal ik
op de maandagen, dinsdagen en woensdagen juf zijn
in groep 6. Mijn wens is om er een leerzame, maar
vooral ook een fijne en gezellige tijd van te maken.
Ik hoop u snel te mogen ontmoeten dit jaar.
Met hartelijke groeten, Annelin Veldhuis

Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar mag ik onderwijs aanbieden in groep 8a van de Van Heemstraschool in
Hattem. Gelukkig liet het team mij snel merken dat ik heel erg welkom was. Dat was heel
mooi om te ervaren!
Samen met m'n partner en onze 3 kinderen, allemaal voortgezet onderwijs, wonen we op
de mooiste plek van Nederland, namelijk op Urk!
Als gezin houden we van zon, zee en strand. Lekker fietsen, barbecuen in de achtertuin en
experimenteren qua gerechten in de keuken is bij ons ook een bezigheid waar we met z'n
allen van kunnen genieten. De kinderen zijn enthousiast bezig met voetbal en hapkido
(www.chongmukwan.nl) op Urk.
In het weekend vinden we het fijn om televisie of een mooie Netflixfilm te kijken.
Met een heerlijke mok warme soep binnen handbereik kunnen we dan echt wel genieten
van ons samenzijn.
De eerste indruk van het pittoreske en natuurschoon van Hattem, in samenhang met de
positieve sfeer van de collega's, geeft mij nu al een plezierig gevoel. Daarom wil ik mij
zeker inzetten voor de ontwikkeling de Van Heemstraschool.

Met vriendelijke groet,
Henk Romkes
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Vanuit B.S.O Partou
Nieuwsgierig naar onze BSO? Kom gerust eens even bij ons langs,
uiteraard ouder(s) wel op afstand.
We hebben weer super leuke activiteiten op het programma staan.
De activiteiten zijn gekozen door de kinderen zelf. Daarnaast bieden
wij activiteiten aan die aansluiten op het thema van school/IPC van
groep 3 en 4.
Naast het activiteitenprogramma hebben wij ook geregeld workshops. Zo hadden wij
laatst nog een workshop freerunnen, hapje in de natuur en kwamen er reptielen bij de
BSO op visite. Partou zelf biedt ook nog speciale activiteiten aan zoals meedoen aan het
Unicef filmfestival, vriendjesweek, BSO battle, en op pad gaan met de Partou natuurbus.
De kinderen zijn niet verplicht om mee te doen aan de activiteiten. Ze mogen zelf kiezen
wat ze willen gaan doen. Door middel van een eigen magneetje met naam erop, kunnen
ze op een kiesbord hun magneetje hangen bij wat ze willen gaan doen.
Er zijn verschillende hoeken waarin een kind kan spelen. Wij hebben een bouwhoek,
leeshoek, huishoek met winkeltje en aan de grote tafel kan een kind knutselen,
kleuren/tekenen, spelletjes en puzzels doen. De kinderen zijn vrij om de materialen te
pakken die zij nodig hebben bij hun spel of activiteit.
Als een kind zelfstandig op het plein wil spelen, dan is dit ook mogelijk. Kinderen van 6 tot
8 jaar mogen zelfstandig buitenspelen tot de schommelmand en kinderen vanaf 8 jaar
mogen over het gehele plein. Dit uiteraard wel na goede afspraken tussen ouder, kind en
pedagogisch medewerkster. Wij komen ook graag in de gymzaal en speeltuin “de droge
driehoek”. Hier spelen de kinderen altijd onder begeleiding van een pedagogisch
medewerkster.

Naast dat een kind een eigen magneet heeft, heeft hij/zij ook een eigen vakje waar
spullen en werkjes in bewaard kunnen worden tot ze naar huis gaan.Op maandag
werken Judith en Jolanda. Op dinsdag en donderdag Jessica en Jolanda.
Graag tot ziens!

Partou Uilennest
Peuteropvang: 2 – 4 jaar

Buitenschoolse opvang: 4 – 12 jaar:

Openingsdagen en tijden:

Openingsdagen en tijden:

maandag en donderdag

maandag, dinsdag en donderdag

van 8:30 – 12:30 uur

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

