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Nieuwsbrief
Nummer 7
07-12-2018

Vanuit de directie

Agenda
19-12-2018

Panelavond 1 Geloof en identiteit
We hebben een mooie, inspirerende en zinvolle bijeenkomst gehad
vorige week donderdag. Het was een indrukwekkend verhaal van verhalenverteller Guido de Bruin van Verus. Het ging onder meer over een
vader, een zoon en een leerling. Nadat we het verhaal op ons hadden
laten inwerken zijn de 18 aanwezigen op basis hiervan in groepjes met
elkaar hierover in gesprek gegaan. In de bijlage van deze Nieuwsbrief
vindt u de gesprekspunten die wij hierbij hebben gehanteerd.
Een aantal mooie opbrengsten n.a.v. deze avond staan hieronder:
•

Vertrouwen

•

Acceptatie

•

Het gezien willen worden door het kind

•

Niet alleen beoordelen op de buitenkant

•

Iedereen moet welkom zijn

•

Wat raakt mij nou? Wat zet mij en de kinderen in beweging?

•

Het geloof is zo’n grote schat, dit wil ik graag meegeven aan onze
kinderen

•

Jezus koos ook voor diversiteit bij zijn discipelen. De Van Heemstraschool en stichting Cambium, waar de school onder valt, kiest
ook voor deze veelkleurigheid.

Ik wil alle ouders en andere aanwezigen bedanken die deze avond aanwezig waren voor hun waardevolle, fijne en inspirerende bijdrage. Als
Van Heemstraschool zullen wij deze bijdrage meenemen t.b.v. ons
strategisch beleidsplan die we gaan schrijven voor de komende 4 jaren.
Elvrie Croes

Schoolviering kerst in de
Andreaskerk Hattem
18.30 inloop en 19.00 start
dienst
24-12-2018 t/m 4-01-2019
Kerstvakantie
Nieuwjaarsontmoeting
ouders en team
Op de Van Heemstraschool
07-01-2019
14.15-14.45 uur
Schoolviering
15-01-2019
Start nationale
Voorleesdagen
23-01-2019

Van Heemstraschool
Christelijk Daltononderwijs
Uilennest 10
8051 HB Hattem
T 038-4441277
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Kerstviering Andreaskerk

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Woensdag avond 19 december bent u samen met uw kinderen van harte uitgenodigd om kerst met ons
te vieren in de Andreaskerk.
In verband met het zingen van liederen zullen de kinderen bij hun klas zitten gedurende de dienst.
De deuren zijn vanaf 18.30 geopend. Om 19.00u start de dienst.
Na afloop is er de gelegenheid om samen onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten. Voor
de kinderen zal er ook een versnapering zijn.

We hopen jullie tijdens deze avond te ontmoeten.
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Nieuwjaarsontmoeting
Het duurt nog even, maar zet het alvast in de agenda:
Wie: alle kinderen en ouders
Wat: nieuwjaarsontmoeting onder het genot van een hapje en drankje
Waar: in de centrale hal van school
Wanneer: maandag 7 januari 14.15-14.45 uur

Wees welkom!
Team Van Heemstraschool

Vacature Zij-instromers voor de functie van leerkracht voor de scholen van stichting
Cambium
Wij zoeken zij-instromers die:

- bewust kiezen voor het Christelijk Onderwijs
- een switch naar een baan in het onderwijs willen maken
- bereid zijn om in twee jaar de Pabo in deeltijd te volgen (1 dag opleiding per week)
- daarnaast inzetbaar zijn op één van onze scholen, uren in overleg
- bovenal hart hebben voor kinderen

Voor de vacaturetekst zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief.
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Dalton
In de kleutergroepen werken we veel aan onze Dalton-principes. Zo werken we aan thema’s waarbij
de doelen in de vorm van leervragen op de themawand hangen. Na afloop van een werkles wordt er
gereflecteerd aan de hand van die vragen. Op welke vragen hebben we al een antwoord? En welke
vraag verdient meer onderzoek? Daarnaast hangen we foto’s op van de verschillende activiteiten die
hebben plaatsgevonden in de hoeken in de klas. Op die manier wordt het voor de kinderen duidelijk
waaraan ze hebben gewerkt en waar ze naar toe gaan. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden zo al in een vroeg stadium gestimuleerd in de groepen 1 en 2.

