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Vanuit de directie
De eerste weken zijn heel goed verlopen. Fijn ook dat we zoveel ouders mochten
ontmoeten op de oudermiddag. De kinderen hebben zelf kunnen vertellen hoe het gaat
in zijn/haar klas.  We zitten midden in de zogeheten “Gouden weken”. In deze periode
werken we aan de sfeer in de groep. Dan doen we door oefeningen die de omgang met
elkaar bevorderen. Het nieuwe van het begin van het schooljaar is er al een beetje af voor
de meeste kinderen. Iedereen probeert zijn of haar plek te vinden in de groep. De
schoolreisjes van volgende week kunnen hier een extra bijdrage aan leveren. Samen iets
leuks beleven, is heel goed voor de onderlinge verhoudingen.

Schoolgids en kalender
Op de eerste dag van het schooljaar hebben we alle gezinnen een kalender meegegeven.
In de kalender stond vermeld dat we 6 september een oudermiddag hadden. Bij nader
inzien bleek dat we dat te laat bekend hebben gemaakt.  Datzelfde geldt ook voor de
studiedagen. Dat hadden we eerder willen en kunnen vermelden, excuus daarvoor!
Volgend schooljaar doen we dat beter. We zetten de studiedagen nog even op een rij:
maandag 24/10 - vrijdag 12/05- dinsdag 30/05. (de kinderen hebben dan geen school)

Wat betreft de MR staat er dat verslagen en het vergaderrooster gepubliceerd worden op
de website. Dat is niet correct. In verband met AVG regels doen we alleen verslag via de
nieuwsbrieven.

Schommel (en tuinteam)
De duo- schommel op het schoolplein rechts van de hoofdingang bij het schuurtje,
voldoet niet meer aan de wettelijke keuringseisen. Daarom hebben we besloten deze te
vervangen door een nieuwe . De schommel is nog wel veilig genoeg om te gebruiken. Met
de leverancier is afgesproken dat we de oude zelf afvoeren. Dat geldt ook voor de
ondergrond. Tonny zou daarbij graag hulp krijgen van 3 ouders die op een
zaterdagochtend tijd hiervoor willen maken. Graag een mail naar
tonnyharmsen@stichtingcambium.nl of Tonny zelf even aanspreken. We herinneren
meteen ook aan de oproep om een tuinteam te vormen. Daar is tot nu toe al één
aanmelding voor.

mailto:tonnyharmsen@stichtingcambium.nl


Schoolreis - Via parro hebt u specifieke informatie per groep kunnen lezen. Deze maand
wordt ook gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Via de MR hoorden wij dat
er bij sommigen onduidelijkheid is ontstaan over de relatie met het geld van de
sponsorloop.
Daarom licht ik het nog eens toe. Na die sponsorloop bleek dat het
ingezamelde geld eigenlijk niet nodig was. De reguliere
ouderbijdrage en daarmee ons budget is toereikend genoeg om het
schoolreisje te organiseren. (ondanks de duurdere entree- en
buskosten). Het is niet mogelijk om het ingezamelde sponsorgeld
daarvoor te gebruiken. Daarvoor is er te weinig. Toch vinden we het
redelijk om het sponsorgeld ten goede te laten komen aan de
leerlingen. Dat kan door bijvoorbeeld later in het schooljaar elke
groep een excursie te laten organiseren. De schoolreisjes van
volgende week betalen we gewoon van de reguliere ouderbijdrage
die we elk jaar in september/oktober innen. We realiseren ons dat
het voor sommige gezinnen lastig kan zijn, nu alles veel duurder wordt/is geworden.
Neem in dat geval contact op met de directie.
Ter informatie leest u hieronder hoe er eventueel gebruik gemaakt kan worden van extra
ondersteuning door de gemeente.

Stichting Leergeld
Het kan voorkomen dat er binnen een gezin onvoldoende
geld is om hun kind(eren) mee te laten doen aan
bijvoorbeeld sport, muziekles of een schoolreisje, of het
vieren van een verjaardag. Dit najaar worden er
kledingpassen verstrekt zodat er bijvoorbeeld goede
schoenen voor de winter of een warme jas gekocht kan
worden.

Is het inkomen van de ouder(s) lager dan 120% van het
minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er netto
weinig overblijft? Dan kun je terecht bij Stichting Leergeld.

Zo kan elk kind meedoen. Je kunt direct contact opnemen met Stichting Leergeld via
e-mail leergeldhattem@gmail.com of telefonisch 06 191 83 644.

Binnenkort zijn er ook spreekuren van Stichting Leergeld in De Marke; wanneer deze
precies zijn, komt binnenkort te staan op de gemeentepagina in De Hattemer.

Studiedag 24 oktober
Maandag 24 oktober hebben we als team een studiedag.
Misschien is bekend dat we aan ons laatste jaar van ons schoolplan zijn begonnen. Elk jaar
stellen we jaarplannen op waaraan we werken via zogeheten ontwikkelteams.
Er zijn ontwikkelteams voor rekenen, taal/spelling, lezen, IPC, Dalton en Zorg
(waaronder Kanjer)
De teamleden zijn verdeeld over de ontwikkelteams en op studiedagen werken we
stapsgewijs aan de doelen van het jaarplan. Aan het eind van het schooljaar evalueren we
wat gelukt is en wat nog verbeterd kan worden. Ons schoolplan loopt tot 2023. Dat
betekent dat we dit schooljaar ook een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar



(2023-2027) gaan opstellen. Met nieuwe doelen en jaarplannen. Al met al een belangrijk
jaar dus, waarin we de studiedagen goed kunnen benutten.
Archimedes
Woensdagochtend 7 september is de Archimedes Klas (plusklas voor leerlingen uit de
groepen 5 en 6) begonnen. De naam is bedacht door Marga Moesker en de naam komt
van Archimedes, een vroegere geleerde en bekend van de Wet van Archimedes, de wet
van de zwaartekracht. Archimedes is ook een uil uit de Disneyfilm ‘Merlijn de Tovenaar’. De
uil past weer goed bij onze school.  Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 1200 uur
komen we samen in het lokaal van Partou. We zijn gestart met 10 leerlingen.
De eerste lessen staan in het teken van ‘Leren leren’ waarbij Juf Gerke de kinderen
handvatten aanreikt, welke ze kunnen gebruiken bij leren van nieuwe lesstof.
Dit schooljaar is een experimentfase. Uiteindelijk willen we een goed aanbod hebben voor
leerlingen uit alle groepen.

Rooster gym

Maandag Groep Zaal Donderdag Groep Zaal

08:30 3/4 Eijerdijk 08:30 5 Eijerdijk

10:30 8 Spoorstraat 10:30 6 Spoorstraat

12:30 7 Spoorstraat 10:30 3 Eijerdijk

Zwemmen
Op de even maandagen heeft groep 5 zwemmen; op de oneven dagen groep 6.
Dat zwemuur is van +12.30 - 13.30 uur

Nieuwe collega’s stellen zich voor
Jaline:
Beste ouders van de Van Heemstraschool,
Mijn naam is Jaline van de Wetering en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam in groep 7. Ik
ben 22 jaar en kom uit Oldebroek. Ik werk op de maandag en dinsdag. Van woensdag tot
vrijdag geef ik les op een school in Meppel, de week is dus goed gevuld! Ik kijk er naar uit
om kennis met jullie te maken, schiet me na schooltijd gerust aan voor een praatje of een
vraag.
Vriendelijke groet, Jaline

Froucke:
Hoi allemaal,
Ik ben Froucke Hoekstra - Stokman en ik ben dit schooljaar 5 dagen in de week te vinden
in groep 1-2a. Hiervoor heb ik een aantal jaren in Dalfsen gewerkt en het afgelopen
schooljaar ben ik als invalleerkracht op allerlei verschillende scholen in de buurt geweest.
Ik ben 28 jaar en ik woon in Zwolle samen met Nico, waar ik afgelopen juni mee ben
getrouwd. Ik hou van reizen, sporten, spelletjes spelen, muziek, een goede serie of film
kijken en ik ben graag buiten. Met een aantal ouders heb ik al kennis mogen maken en ik
voel me welkom en prettig in dit team. Spreek me gerust een keer aan mocht je iets
willen delen of vragen. Ik kijk erg uit naar komend schooljaar!!
Met vriendelijke groet, Froucke



MR
Dinsdag 6 september hebben we in een
nieuwe samenstelling de eerste vergadering
van dit  schooljaar gehad. We hebben samen
de schoolgids en het schooljaarplan van de
school doorgenomen. In het schooljaarplan
beschrijft de school de doelen die voor het
komende jaar gesteld zijn. De doelen zijn
onderverdeeld in de volgende
ontwikkelteams: Zorg, Dalton, Cultuur/IPC,
Rekenen, Taal/Spelling en Taal/Lezen.

V.l.n.r. Bart ten Brinke (ouder / voorzitter),
Nanda Smit (ouder), Mirjam Tromp

(leerkracht), Linda Molenaar (ouder), Margreet van der Ziel (leerkracht / secretaris)
Als oudergeleding vertegenwoordigen wij de ouders en denken we mee en stellen we
vragen over onder andere;
- veiligheid in en rondom school, bijvoorbeeld het schoolmeubilair, onderhoud
schoolgebouw en parkeren rondom school
- kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld het gebruik van Snappet
- formatie
- schoolrooster en vakantieplanning
- besteding vrijwillige ouderbijdrage
- voortgang IKC

Een heldere communicatie tussen de MR en het bestuur en een goed contact met de
achterban vinden we belangrijk.
Daarom roepen wij ouders op om contact met ons op te nemen in geval van vragen,
opmerkingen of suggesties.
Mail ons of spreek ons gewoon aan op het schoolplein!
We denken graag met je mee.

De volgende vergadering is op 25 oktober. Dan bespreken we o.a. de vrijwillige
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.

Dalton groep 7

We zijn deze week
gestart met het Bouwlezen aan de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Wij mogen de
kinderen helpen met het leren lezen en begeleiden de kinderen hierin. Wij zijn dus een
tutor van een leerling. Wij doen dit twee keer in de week een kwartier. We starten een
computerprogramma op en dan starten we met de les. Juf Margreet heeft ons eerst les
gegeven. Waarom gaan we dit doen met de kinderen? Wat wordt er verwacht van ons?



Hoe kunnen we deze kinderen het beste helpen? Het past heel goed bij onze
Daltonschool. We moeten met elkaar samen kunnen werken. Wij zijn nu ook
verantwoordelijk omdat we de kinderen helpen met het lezen. We krijgen wel hulp als we
dit nodig hebben maar verder kunnen we er zelfstandig mee aan de slag. We hopen dat
de kinderen in deze tijd echt iets van ons leren (effectief). Na het lezen kijken we terug op
hoe het ging. Wat gaat goed en wat kunnen we anders doen. Ook daar krijgen we hulp
bij.

Ervaringen:

Tim: Ik heb er zelf mee gewerkt dus ik ken het programma. Het is wel anders omdat
iemand naar je moet luisteren nu.
Thijmen: Leuk, mijn maatje kan het mij leren en doet het dus goed.
Esmée: Ik vind het leuk om te doen. Ik doe nu iets wat ik nog nooit heb gedaan.
Anna: Het is leuk om te doen. Je bent nu een juf en dat is niet altijd makkelijk merk ik.
Roos: Ik heb een fijn en gezellig maatje. Het is iets nieuws en daarmee anders en omdat
we net beginnen kunnen we elkaar helpen.
Wietse-Jan: Ik vind het leuk om te doen, het is eigenlijk gewoon lesgeven.
Thymo: Superleuk, mijn maatje is superschattig.

Geboorte en zwangerschapsverlof

In de zomervakantie heeft er gezinsuitbreiding plaatsgevonden voor Juf
Liz, haar man en zoontje Boas.

Zoals u kunt lezen op het geboortekaartje is  op 31 juli dochter Febe
(Sophia, Aaltje) in goede gezondheid geboren.
De tekst op het geboortekaartje is: Je bent zo kostbaar in mijn ogen.
Zo waardevol & ik houd van jou. (Jesaja 43: 4)We feliciteren het gezin en
juf Liz wensen we nog een fijn verlof . Begin 2023 zal ze haar werk weer
hervatten in groep 3/4. Juf Linda heeft de eerste weken van dit schooljaar
nog kunnen werken. Inmiddels is ook zij met verlof gegaan. In oktober
verwacht zij hun 3e kindje. Zij zal dan na haar verlof ook in 2023
terugkeren



Agenda

27 september Schoolreis groep 6 en 7

28 september Kinderpostzegels

29 september Schoolreis groepen 1 t/m 5

6 oktober Start Kinderboekenweek

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie

maandag 24 oktober studiedag team - kinderen geen school

28 oktober Nieuwsbrief 2

Vanuit B.S.O Partou

We zijn alweer een paar weken van start gegaan met het nieuwe
schooljaar.  Wat fijn om iedereen weer terug te zien en dat wij weer
nieuwe kinderen welkom mogen heten!
We hebben ook afscheid moeten nemen van een aantal kinderen
die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Wij wensen deze
kinderen nogmaals veel plezier en succes!

Uiteraard starten wij ook weer actief op de BSO. Alle kinderen mogen een activiteit
uitkiezen via DoenKids. DoenKids is een groot database vol met verschillende
activiteiten. Voor ieder wat wils.Zo hadden wij afgelopen week monster verstoppertje,
levend stratego en je eigen paard ontwerpen.
Binnenkort hebben wij ook weer 2 leuke workshops. Fitboksen en judo. Ook dit
mogen de kinderen met elkaar uitkiezen. Vanuit Partou zelf is er een groot aanbod
aan workshops. We gaan weer een gezellige tijd tegemoet met z'n allen!
Mocht u interesse hebben in de peuteropvang op maandag en/of donderdag
ochtend, kom gerust even een kijkje nemen. Er zijn nog plekken vrij. Onze
peuteropvang collega's ontvangen u en uw kind(eren) met open armen!

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

http://www.partou.nl/uilennest

