
 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

De afgelopen weken heb ik mooie dingen zien gebeuren in de school. De moestuin wordt verder ingericht 
en met het mooie weer werd ook het buitenlokaal weer gebruikt. Ook wordt er regelmatig gekookt en 
worden er in alle groepen een kookles gegeven over gezonde maaltijden. Er zijn activiteiten geweest zoals 
de actie ‘mooi schoon’, een theatervoorstelling voor groep 5/6, er is geschaatst en afgelopen woensdag 
was er het voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.  
De komende week zal uiteraard de eiertikwedstrijd weer worden gehouden en de laatste week voor de 
meivakantie staan ook de koningsspelen gepland. Wat enorm fijn dat al deze activiteiten weer gewoon 
kunnen plaatsvinden. 
 
Naast alle activiteiten met de leerlingen, gebeurt er ook veel in de school om de personele bezetting in de 
school goed ingevuld te krijgen. We zijn blij dat Susanne goed hersteld en na de meivakantie weer 
volledig hersteld zal zijn. Zij gaat drie dagen voor groep 8, Ezra zal de andere twee dagen in groep 8 staan. 
In groep 6 blijft Fabian twee dagen met naast hem drie dagen Govert. Fabian blijft ook 1 dag naast 
Marleen in groep 5. Groep 3/4 zal in de maand mei vijf dagen in de week een combinatie groep zijn. Lynn, 
de onderwijsassistente zal een groot deel van alle dagen ondersteunen in deze groep. Vanaf 1 juni komt 
onze nieuwe collega drie dagen in de week voor groep 4 en gaan we terug naar de constructie dat groep 3 
en 4 drie dagen gesplitst zijn. 
Deze week zal ook de plusgroep weer opgestart worden, dit gaat Ezra doen. 
 
Ook vinden deze week gesprekken plaats met kandidaten voor de vacature intern begeleider. We hebben 
goede hoop dat hier een goede kandidaat tussen zit.  
Verder ben ik de afgelopen weken actief geweest om een goede indruk te krijgen van de school. Ik heb 
veel geobserveerd, met alle teamleden gesproken, documentenonderzoek gedaan en een vragenlijst 
onder kinderen en ouders uitgezet. Met het team, leerlingen en ouders zijn of worden gesprekken 
gepland om over de uitkomsten in gesprek te gaan. Na de meivakantie ontvangt u een terugkoppeling. 
Zoals u kunt lezen gebeuren er mooie dingen op kindcentrum Heidepark en zijn we volop in beweging.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marjanne van Drie 
 
 
Ouderavond Toekomst Kindcentrum Heidepark donderdagavond 21 april 
 
Twee weken geleden hebben alle ouders een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst over de school in 
te vullen. Heel veel ouders hebben de lijst ingevuld. Heel erg bedankt hiervoor. Graag willen wij als team 
de uitkomsten van de lijst met u delen. Dit zal plaatsvinden op donderdagavond 21 april. Maar naast dat 
wij de uitkomsten zullen delen willen we vooral ook samen nadenken over verbeterpunten, kansen en 
mogelijkheden. U krijgt ook nog een uitnodiging voor deze avond met ook informatie hoe u zich kunt 
aanmelden voor deze avond. Noteert u alvast de datum in uw agenda? 
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Thema: ontdek de artiest in jezelf  

Het bruisende thema: ‘ontdek de artiest in jezelf’ begint al steeds meer vorm te krijgen. Vanuit ouders 
wordt er volop hulp aangeboden, wat wij erg fijn vinden. Er komen workshops voor theater, dans, 
beeldende kunst, muziek en schrijven. Op woensdag 11 mei 2022 zal de opening zijn voor het thema. Op 
vrijdag 1 juli 2022 zal in de middag het thema, samen met ouders, feestelijk worden afgesloten.   

We krijgen al veel hulp, maar kunnen altijd extra handen gebruiken. Mocht u willen helpen bij de 
opening, de workshops of het feestelijk eindfeest dan mag u mailen naar g.komin@ooz.nl .  

Alvast bedankt!  

Groetjes, 
Govert 
 

Hulpouders gezocht voor de moestuin. 

Zoals u waarschijnlijk in de Parro app hebt gelezen, willen we na de meivakantie weer met de kinderen 
aan de slag in de moestuin. 
Inmiddels zijn de opsluitbanden door een ouder voor ons opgehaald en hebben 2 ouders aangegeven na 
de meivakantie wel groepjes kinderen te willen begeleiden bij het werken in de moestuin.  
Heel fijn! Dank daarvoor! 
Voor het plaatsen van de opsluitbanden hebben we helaas nog niemand gevonden. Deze willen we graag 
geplaatst hebben voor de meivakantie, zodat we na de meivakantie in de moestuin aan de slag kunnen 
gaan. 

 
Zou u ons hierbij kunnen helpen, laat het ons dan a.u.b. weten door een mail te sturen naar 
j.kleinwoolthuis@ooz.nl . 
Vele handen maken licht werk! 

 

Sponsorloop voor Oekraïne          

Op vrijdag 13 mei gaan we een sponsorloop organiseren om geld in te zamelen voor Oekraïne. Voor de 
meivakantie krijgen de kinderen een formulier mee om sponsors te zoeken. Samen met de leerlingenraad 
wordt de sponsorloop voorbereid. Daarnaast zullen er ook nog andere dingen worden bedacht, zoals 
koekjes bakken op school en verkopen. We hopen op een mooie opbrengst voor de gevluchte mensen uit 
Oekraïne! 

 

Koningsspelen 2022 

Op vrijdagochtend 22 april doet de hele school weer mee aan de 

Koningsspelen. We starten de dag met een heerlijk Koningsontbijt en na de 

opening met zang en dans gaat iedereen sportief aan de slag rondom de 

school en in de straat. 

De Vogelaarstraat zal om deze reden van 8.30 tot 12.00 afgesloten zijn voor 

verkeer. 

Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij en begint de meivakantie! 

 
 
 
 



 

Kookles 
 
De kinderen uit de groepen 5, 6 en 8 hebben 25 maart een kookworkshop gekregen vanuit de gemeente 
Dalfsen. Onze school doet namelijk mee aan het lesprogramma 'kerngezond schoolaanbod'. In deze 
workshop was het de bedoeling om de kinderen te laten proeven, ruiken en voelen aan gezonde 
producten die ze (soms) nog nooit gezien of geproefd hadden. Hiermee proberen we de kinderen te laten 
zien dat lekker eten ook heel gezond kan zijn. We hadden uiteindelijk een high tea van onder andere 
bietenwraps, smoothies, couscous, sandwiches en een mango toetje. Bij groep 6 was er ook pers 
aanwezig van Dalfsennet en De Stentor. We hebben met foto's en een filmpje in de krant gestaan (helaas 
is het filmpje niet meer beschikbaar). 

 
                                                        
Los met letters 

Nu Klankdorp, met de vondst van de sleutel naar Letterstad klaar is, gaan de kinderen helemaal los met 

letters. De nieuwe materialen zoals ‘Lettertje Tik’ , ‘Linea schrijfdoos’ en ‘5 op een rij begin en eindklank’ 

stimuleren enorm om te gaan lezen en schrijven.  

Nog leuker is het verkleedpak van de letterdief uit het boek ‘Alfabet’ van Charlotte Dematons. Om de 

beurt mogen de kinderen de letterdief zijn, een vrolijk boefje dat graag letters pikt om er vervolgens 

woordjes mee te leggen. 

Het boek ‘Alfabet’ is overigens een aanrader voor iedereen die de woordenschat van de kinderen wil 

stimuleren. Zowel in onder als bovenbouw.  

In dit zoekboek heeft Charlotte Dematons prachtige tekeningen gemaakt bij iedere letter van het alfabet. 

Alfabet, de letterdief, neemt op iedere dubbele pagina een lettertje weg. In een app die via een QR code 

te downloaden is kun je zien welke woorden er verbeeld zijn per letter. Wie kan er de meeste vinden? Het 

boek is goed voor uren zoekplezier voor jong en oud! 

 

 

 

 

 

 



 

Breuken in groep 6 
 
Het is altijd weer een feestje als groep 6 begint met het leren 
van de breuken. Want niets is leuker en lekkerder dan het 
rekenen met pannenkoeken. 'Pak 1/4 pannenkoek' en 'Eet 1/2 
pannenkoek op'. Zo willen we altijd wel rekenen! 

 

Schoolvoetbal 

Woensdag 6 april hebben veel kinderen van groep 7 en 8 en twee 
kinderen uit groep 6 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. De school werd vertegenwoordigd door 
maar liefst 2 meiden en 2 jongensteams.  

 
  Ondanks dat het een koude en natte dag was, heeft iedereen 

heel veel plezier gehad. En bovendien ook sportief. De beide 
jongensteams hebben de Fair Play Cup gewonnen! Daar zijn 
we allemaal heel erg trots op! 
 
Aan het eind van de dag mochten de kinderen die mee hadden 
gedaan op school nog even lekker patat eten! Een mooi en 
gezellig einde van de dag. 
 

 

 

Herdenking Lemelerveld 

Vrijdagmiddag 8 april zijn de leerlingen van groep 7 en 8 naar de herdenking geweest bij het 
oorlogsmonument in Lemelerveld. Het monument herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en aan alle 
mensen die in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen. Lemelerveld werd op 10 april 1945 bevrijd. 
We luisterden naar een verhaal over de oorlog in Lemelerveld, er werd door 3 leerlingen een bloemstuk 
neergelegd en er werden gedichten voorgelezen. Tenslotte zongen we het Wilhelmus en liepen we achter 
elkaar langs het monument.  
 
Het kerkgebouw van de 
Gereformeerde Kerk vormde in 
de periode 1944-1945 een 
centrale plaats voor het verzet 
tegen de Duitse bezetter. Op een 
gegeven moment werd bekend 
dat er wapens waren opgeslagen 
onder het dak en mensen 
verborgen werden gehouden 
onder de preekstoel. De Duitsers deden een inval en arresteerden een aantal mensen. Dominee Vogelaar 
wist op het nippertje te ontkomen. Het kerkgebouw werd gesloten en een groot bord gaf in het Duits aan 
dat in de kerk geen diensten meer mochten worden gehouden. Tijdens de historische wandeling door 
Lemelerveld, die groep 7 heeft gemaakt, hebben we in de kerk het bord mogen bekijken. 

 

 

 



 

Open podium groep 5  

Afgelopen week had groep 5 het open podium. Deze sloot mooi aan bij de voorstelling die groep 5 en 6 
over duurzaamheid mochten bezoeken in de Trefkoele en ook bij de landelijke actie: Mooi schoon! Waar 
wij als school ook aan mee hebben gedaan. In een ander stuk in deze nieuwsbrief hierover meer.   

 
We hebben met de groep 2 liedjes ingestudeerd over deze onderwerpen. Het eerste lied gaat over 
Superkids die Nederland schoon willen maken en houden. Het tweede lied gaat over de Klimaat top 10 en 
wat jezelf allemaal kunt doen om het klimaat niet nog verder te verminderen.  

 
Denk aan, afval scheiden, schone kleren niet bij de wasmachine, kraan uit zetten tijdens het tanden 
poetsen, 4 minuten douchen, Geen glas of batterijen in de vuilnisbak, papier aan twee kanten gebruiken, 
lichten uitdoen als het niet nodig is, verwarming lager als het niet koud is.  

 
Hopelijk hebben wij de rest van de school er ook van overtuigd dat het belangrijk is om hier samen 
bewust mee bezig te zijn en onthoudt iedereen de dingen die we er zelf aan kunt doen. Alle beetjes 
helpen!  

 

  

 

 

 

 

VoorleesExpress 

Het is weer mogelijk om gezinnen aan te melden voor de VoorleesExpress in Dalfsen, Hoonhorst en 
Nieuwleusen. Er zijn voorlezers beschikbaar die graag aan de slag willen. De coördinator gaat eerst 
kennismaken met het gezin en dan bekijken we of er een match gemaakt kan worden. Een vrijwilliger 
komt 20 keer voorlezen, taalspelletjes doen etc. De ouders (of in ieder geval één van de ouders) doen ook 
mee. De VoorleesExpress is voor kinderen tot 8 jaar. 
https://portal.voorleesexpress.nl/aanmelden/dalfsen-
nieuwleusen/gezin 

 

Boekentip: 

Een zee van liefde 

'Een zee van liefde' van Pieter Gaudesaboos wint de Boon kinder- en 
jeugdliteratuurprijs. Pinguïn is onderweg naar het huis van zijn vriend Beer. Hij 
zeult een koffer, een lantaarn, en een groot geheim met zich mee. Zo groot, dat 
hij het liefst meteen terug naar huis wil. 
Een prachtig boek! En één van de boeken van de prentenboeken Top 10 bij De 
Nationale Voorleesdagen 2023. 
 
 
 
 

https://portal.voorleesexpress.nl/aanmelden/dalfsen-nieuwleusen/gezin
https://portal.voorleesexpress.nl/aanmelden/dalfsen-nieuwleusen/gezin


 

 

14 april 2022 Eiertikwedstrijd 

15 en 18 april 2022 Paasweekend 

20 en 21 april 2022 Centrale eindtoets groep 8 

22 april 2022  Koningsspelen samen met de kinderen van Partou/ kinderen zijn om 12.00 uur vrij 

25 april t/m 6 mei Meivakantie 

11 mei Start thema “ontdek de artiest in jezelf” 

11 mei Hoofdluiscontrole 

13 mei Sponsorloop voor Oekraïne 

16 mei Entreetoets groep 7 

16 mei Tien minutengesprek groep 8 (facultatief) 

18 t/m 20 mei Schoolkamp groep 8 

26 en 27 mei Hemelvaart en vrijdag erna vrij 

30 mei Leerlingenraad 

 
Samenwerking Partou 
 
De afgelopen weken hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de leidinggevende van Partou en 
Marjanne van Drie. Beiden hebben de wens uitgesproken intensiever te gaan samenwerken. Voor 
aankomend schooljaar gaan we meer activiteiten samen oppakken. Ook trekken we samen op om meer 
ouders met peuters voor ons kindcentrum te interesseren. 
Na de meivakantie starten we hier al mee door negen weken lang, één ochtend in de week een activiteit 
aan te bieden voor nieuwe ouders met peuters, de peuters van Partou en onze jongste kleuters. Heeft u 
buren, vrienden of kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn, laat het ons dan weten. Voor de 
meivakantie zal er ook een flyer zijn die we op diverse plekken zullen uitdelen. 
 

Partou 

Peuteropvang                                                                                                                                                                  

Op de peuteropvang zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het thema “Ik en mijn familie” van 

Uk en Puk. We zijn creatief bezig geweest en hebben een mooi huis geknutseld, een spiegeltje gemaakt 

en nog veel meer. Ook hebben we foto’s meegenomen en deze samen bekeken.  

Dat was erg leuk, we herkenden onszelf en elkaar.   
We hebben boekjes gelezen en veel liedjes gezongen. En wat hebben we heerlijk buiten gespeeld  
met het mooie weer. Ook hebben we samen met school carnaval gevierd. 
Nu zijn we bezig met activiteiten voor Pasen en daarna starten we met een nieuw thema  
van Uk en Puk: “Eet smakelijk !”. 
Binnenkort is het alweer meivakantie, van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei. 
Deze periode is er geen peuteropvang. 
 
Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie ! 
 
Buitenschoolse opvang 
De afgelopen weken hebben we bij de BSO genoten van het mooie weer.  
We hebben heel veel buiten gespeeld. Ook hebben we gepicknickt in het 
zonnetje. Verder hebben we leuke spellen gedaan, buiten en in het 
speellokaal. Op dit moment zijn we druk bezig om het vakantieprogramma voor de 
meivakantie voor te bereiden. 
Het thema is: “Mario’s razende pizza rit”. Het programma neemt ons mee op reis door Italië…. 
Gaan jullie met ons mee? Wij hebben er zin in ! 


