
 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Nog nagenietend van een heerlijk en zonnig weekend, zijn we weer gestart met een nieuwe schoolweek.  

Vorige week vrijdag hebben we afgesloten met een sponsorloop voor Oekraïne. Alle kinderen van klein 
tot groot hadden zich enorm ingezet en erg hun best gedaan om geld op te halen. Het was prachtig om de 
enorme betrokkenheid van kinderen te zien. Meer hierover in deze nieuwsbrief. 

Ook was vorige week de start van ons thema; ‘Ontdek de artiest in jezelf’. Via Parro heeft u al foto’s 
ontvangen van deze geweldige opening. Deze week staat creatief schrijven centraal. Wie weet ontdekken 
we wel een schrijverstalent. Verder maakt groep 7 de entreetoets deze week. De toets brengt 
vaardigheden, strategieën en kennis in kaart. Toch altijd weer een spannende tijd. En onze groep 8 gaat 
woensdag tot en met vrijdag op kamp naar Ameland. Wat boffen ze met het prachtige weer! 
Woensdagochtend gaan we de groep uiteraard uitzwaaien. 

Zoals u vorige week ook in Parro heeft kunnen lezen, organiseren we samen met Partou elke 
dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.00u een peuteractiviteit voor twee tot vierjarigen. Deze week een 
leuke beweegactiviteit in het speellokaal georganiseerd door juf Annita. Iedereen met een peuter is van 
harte welkom!  

 

Oudertevredenheidsonderzoek. 

Half april hebben wij onder alle ouders een vragenlijst uitgezet. In deze vragenlijst werd uw mening 
gevraagd over diverse onderdelen in de school. In de bijlage ontvangt u een samenvatting met de uitslag 
van deze enquête. 

Dinsdagavond 7 juni zal de uitgestelde ouderavond plaatsvinden. Uiteraard bespreken we dan enkele 
punten die opvallend zijn er waar mogelijkheden liggen voor ontwikkeling. Noteert u alvast de datum? 

 

Evaluatiegesprekken. 

De evaluatiegesprekken voor ouders van groep 2, 3/4, 5 en 8 zullen worden verplaatst van vrijdag 24 juni 
naar donderdag 23 juni. 

 

Vakantierooster. 

Vorige week maandag is door de MR (medezeggenschapsraad) het vakantierooster 2022-2023 
goedgekeurd. In de bijlage ontvangt u het overzicht van de vakantieweken en de margedagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief           16-05-2022 



 

Groepsindeling 2022-2023 en personele bezetting. 

De groepsindeling en personele bezetting voor aankomend schooljaar is vastgesteld door de MR en ziet er 
als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 
- Zoals u ziet hebben we een leerkracht vacature in groep 1/2. In deze nieuwsbrief leest u dat 

Annita voor de zomervakantie afscheid gaat nemen en gaat genieten van een welverdiend 
pensioen. 

- Ook ziet u een vacature naast Margaret staan. Margaret is nog steeds herstellende van long covid. 
Dus bij de start van het nieuwe schooljaar hebben wij nog vervanging voor haar nodig. 

- De onderwijsassistent zal op 3 ochtenden veel ingezet gaan worden in groep 3/4 en in de 
middagen schoolbreed. Dit zal Lynn helaas niet gaan doen, zij gaat volgend schooljaar weer een 
studie oppakken.  

- We hebben vorige week wel een intern begeleider (IB-er) aangenomen. We kunnen helaas nog 
niet vermelden om wie het gaat omdat ze haar vertrek nog bij haar huidige werkgever moet 
mededelen. Zij zal na de zomervakantie officieel starten. Voor de zomervakantie zal ze al enkele 
dagdelen komen werken om zich in te lezen en in te werken.  
Haar werkverdeling zal er als volgt uitzien: 

2 dagen ib,  ½ dag plusklas, ½ dag implementatie ontdeklokaal/onderzoekend en ontwerpend 
leren 

- Govert, Ezra en Fabian ziet u niet terug in het overzicht. Ezra en Fabian zijn vaste invallers in de 
invalpool van OOZ. Govert gaat helaas verhuizen naar Groningen. 

- De vacatures zullen deze week uitgaan.  
- In groep 6 ziet u de naam van Inge Schakelaar. Inge is volgend schooljaar onze junior-leerkracht 

(werkplekopleiding).  

 

Personele bezetting vanaf 1 juni: 

1 Juni start Lyan Rensen. In eerste instantie zou zij in groep 4 starten. Nu de groepsindeling voor het 
aankomend schooljaar bekend is, hebben we toch voor een andere indeling gekozen. 

Lyan gaat per 1 juni voor 3 dagen naar groep 5. Zij neemt dan eind van het schooljaar deze groep mee 
naar groep 6. Marleen blijft ook 2 dagen in groep 5. 

Inge zal per 10 juni als stagiaire ook in groep 5 aanwezig zijn en gaat volgend schooljaar dan ook mee naar 
groep 6. 

Marleen gaat ook 2 dagen naar groep 4. De meeste kinderen zullen haar nog kennen vanuit groep 3. Zij 
neemt de leerlingen eind van het schooljaar mee naar groep 5.  

Groep 3/4 zal dus 3 dagen samen blijven dit schooljaar. Jeannine zal ondersteund worden door Lynn. 

 

 

 

Groepen leerlingen inzet  

1/2 23 Vacature    

3/4 22 Jeannine    5 dagen 

5 15 Marleen   
Margaret/vacature   

4 dagen 
1 dag 

6 20 Lyan Rensen   
Inge Schakelaar   

3 dagen 
2 dagen 

7 21 Margriet   
Margaret/vacature   

4 dagen 
1 dag 

8 22 Susanne   
Margaret/vacature 

4 dagen 
1 dag 



 

Afscheid juf Annita 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 

Na 42 Sinterklazen, 2534 gymlessen, 1597 omgevallen bekers, 15821 
vergaderingen en 2 versleten Appie Apen is, na 42 jaar, voor mij de tijd 
gekomen om mijn schooltas aan de wilgen te hangen en vanaf de 
zomervakantie te gaan genieten van mijn pensioen. 

Ik vertrek zeker niet uit onvrede maar omdat ik plaats wil maken voor een 
nieuwe generatie leerkrachten. 

Onderwijs is altijd mijn passie geweest. Een fantastische beroepskeuze 
waarvan ik nimmer spijt heb gehad! Wat heb ik door de jaren heen genoten 
van al die kinderen die ik in mijn klas mocht ontvangen. Vaak in groep 1 en 2 

maar ook jaren in de groepen 3 en 4.  

Lang heb ik in Zwolle gewerkt maar de laatste 15 jaar was het Heidepark m’n stekkie. Een heerlijke       
sfeervolle kleinschalige school met een gezellige en betrokken oudergroep.  

Natuurlijk ga ik de kinderen, de thema’s en uitstapjes, het poppenspel en 
het onderwijs in zijn algemeen ontzettend missen. Maar er komt voor mij 
ook iets voor terug. Tijd voor hobby’s en reizen.                                                                                                                          
Ik dank jullie allen voor de laatste kroonjaren van mijn carrière en wens 
mijn opvolger heel veel succes en minstens zoveel plezier in het vak!  

Annita Vlaskamp 

 

 

Thema geopend 

Op woensdag om 12:00 zijn alle kinderen van de school bij elkaar in de hal om naar de opening van het 
thema: ‘ontdek de artiest in jezelf’ te kijken. Meester Govert begint te vertellen dat juffen en meesters 
naast lesgeven ook thuis nog dingen doen. Zo maken juf Margriet en juf Jeannine beeldende kunst, 
dansen juf Lynn, Jett en Linette er op los, komt Julia Romeo op het toneel zoeken en lijken Suzan en Freek 
wel heel erg op juf Susanne en juf Marleen. Het thema is spetterend geopend en de komende weken zal 
in het thema staan van verschillende culturele activiteiten. Mocht u nog willen helpen bij deze 
activiteiten, dan is er altijd een plekje. Leerkrachten, ouders en kinderen maken er zo een thema van om 
niet snel meer te vergeten.   

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Sponsorloop 

Vrijdag 13 mei heeft KC Heidepark een sponsorloop georganiseerd samen met de werkgroep ‘Lemele 
helpt Oekraïne’. Er zijn ontzettend veel sponsors gevonden! In aanloop naar de sponsorloop hebben de 
groepen in het nieuwe ontdeklokaal zandkoekjes, pizza’s en broodjes klaargemaakt. In het ontdeklokaal is 
namelijk ook een mooie nieuwe keuken! De ingrediënten voor de recepten zijn gesponsord door 
supermarkt Coop in Lemelerveld. Een van de kinderen heeft ook zelfgemaakte sieraden verkocht. De 
leerlingen van groep 8 hebben fantastisch meegeholpen om de hele dag goed te laten verlopen. Er is 
muziek gedraaid, aangemoedigd, meegelopen en er zijn lekkere versnaperingen verkocht. Kortom, alles is 
uit de kast getrokken om er een groot succes van te maken.  

De opbrengst van de sponsorloop is maar liefst € 5.100,-! De werkgroep ‘Lemele helpt Oekraïne’ is hier 
erg blij mee. Het geld zal vooral besteed worden aan dingen of activiteiten voor de vluchtelingenkinderen 
uit Oekraïne die in Lemele verblijven. Wij zijn trots dat we daar zo’n mooie bijdrage aan hebben mogen 
leveren met alle kinderen, ouders en het team van KC Heidepark!  

 

 
 
 

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 

2 juni Sportdag; groep 1 t/m 4 is vrij 

3 juni Margedag; planningsvergadering en teamuitje 

6 juni Tweede Pinksterdag 

7 juni Ouderavond 

7 t/m 17 juni Toetsweek groep 3 t/m 8 

23 juni Evaluatiegesprekken voor ouders groep 2, 3/4, 5 en 8 

27 juni Schoolreis groep 1 t/ 7 

1 juli Afsluiting Thema “ontdek de artiest in jezelf” 

1 juli 2e Rapport 

4 juli Oudergesprekken groep 1 t/m 6 (facultatief) 

5 en 7 juli Tien minutengesprek groep 7 (voor kinderen en ouders) 

11 juli (13.15-14.15 uur) Doordraaimoment (groepen volgens nieuwe schooljaar) 

12 juli Musical groep 8 

15 juli Vossenjacht 

15 juli Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de zomervakantie 

 
 
 



 

Partou  

Peuteropvang 

 

Op de peuteropvang zijn wij druk aan het knutselen geweest om een  verrassing  voor moederdag te 
maken. De kinderen waren zo enthousiast dat sommigen hun cadeautje eigenlijk direct wilden geven.   
We hebben veel leuke activiteiten rondom het thema lente gedaan. We zijn creatief bezig geweest en 
hebben bloemetjes, lammetjes en nog veel meer gemaakt. Samen hebben we boekjes gelezen, zaadjes 
gezaaid en hebben op school echte kuikentjes gezien.  
 
Ook hebben we meegedaan met groep 1 en 2 van school aan de 
koningsspelen. 
Met een mooie oranje muts op deden we allemaal leuke spelletjes! 
 
Eind mei starten we met het  thema “Oef wat warm” van Uk en Puk. 
 
 
Buitenschoolse opvang 
 
De meivakantie is weer afgelopen, wat hebben we samen leuke dingen gedaan. 
Er waren allemaal activiteiten rondom het thema Italië. 
We hebben puzzels opgelost, spelletjes gedaan en zijn creatief geweest om letters te verzamelen om alle 
pizza ingrediënten te verdienen. 
 
Ook zijn we druk geweest in de keuken om lekker Italiaans eten te maken. Dat was smullen! 
En natuurlijk zijn wij moederdag niet vergeten en hebben alle kinderen die zin hadden een mooie 
verrassing gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op dit moment krijgen wij twee weken lang elke maandag en donderdag een majorette workshop. 
Maandag 10 mei was de eerste keer en het was erg leuk om te doen. 
 
 

 


