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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
In de periode tussen maart en nu is er veel gebeurd. In eerdere berichtgevingen heb ik u meegenomen over alle
gesprekken die zijn gevoerd met ouders, kinderen en medewerkers en de uitslagen van de enquêtes die zijn
uitgevoerd. Er is enorm veel mooie en zinvolle informatie opgehaald. Informatie die we goed kunnen gebruiken
om voor het aankomend schooljaar ons jaarplan op te stellen. Onderwerpen die zeker aanbod gaan komen zijn:
implementatie leesonderwijs, onderzoek naar goed rekenonderwijs op de Heidepark en het bieden van
uitdagend onderwijs met aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren. Ook willen we samen met ouders
aan de slag met profilering/zichtbaarheid van de school, aankleding van de school en vergroten van
ouderbetrokkenheid. De komende weken stellen we het jaarplan met het team op. Direct na de zomervakantie
meer hierover.
In de klassen is de toetsperiode afgerond wat leerlingen en leerkrachten weer wat lucht geeft. En ook weer
ruimte biedt voor nog leuke activiteiten rond het thema ‘ontdek de artiest in jezelf’.
Groep 8 is volop aan het oefenen voor de musical en de andere groepen verheugen zich op het schoolreisje.
Kortom, er staan nog volop leuke dingen te gebeuren.
Groet,
Marjanne van Drie

Afscheid juf Annita
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaat juf Annita met pensioen. Uiteraard laten we dit niet
zomaar voorbij gaan. Op donderdag 19 juli, haar laatste werkdag, zetten we haar in het zonnetje.
De dag start voor haar met een lekker ontbijtje en daarna zal ze op ludieke wijze worden opgehaald.
Rond 8.40u wordt ze feestelijk onthaald op school door alle kinderen. Uiteraard vinden wij het leuk als ook
ouders bij dit ontvangst aanwezig zijn.
Na een feestelijk ochtendprogramma met de kinderen zijn ouders tussen 11.30 en 12.30u van harte welkom
om afscheid te nemen van juf Annita. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch een persoonlijk woordje voor
Annita achterlaten, dan kan dat. U kunt in de laatste week voor de vakantie een kaartje meegeven met een
persoonlijke wens of berichtje voor Annita. Alle kaartjes en persoonlijke berichtjes worden verzameld in een
boekje.
Personele ontwikkelingen
De afgelopen weken zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd voor een leerkracht voor groep 1/2 en voor een
nieuwe onderwijsassistent.
Wij zijn heel blij dat we een aantal goede collega’s hebben kunnen aannemen.
Voor groep 1/2 zijn er 2 leerkrachten aangenomen. Meryem Uzun en Kirsten Braak zullen samen voor groep 1/2
staan. Meryem op de maandag, dinsdag en vrijdag en Kirsten op de woensdag en donderdag.
Jeannine heeft aangegeven graag vier dagen te willen werken. Kirsten zal daarom op de vrijdag voor groep 3/4
staan.
Jet Lenferink, nu stagiaire in groep 5, wordt voor drie dagen in de week onze nieuwe onderwijsassistent.
Veerle Mars blijft nog enkele maanden bij ons om haar WPO-stage af te ronden. Zij zal op donderdag en vrijdag
in groep 8 staan.

Procedure nieuwe directeur
Afgelopen maandagavond was er een overleg tussen de MR en het bestuur over de procedure voor de werving
van een nieuwe directeur.
Met elkaar is een mooi gesprek gevoerd met punten waaraan een nieuwe directeur bij ons moet voldoen.
Omdat de kans groot is dat Marjanne (in verband met andere taken) na de zomervakantie minder dagen aan de
school verbonden zal zijn is het niet wenselijk voor de school dat een procedure lang op zich laat wachten.
Daarom wordt deze week al gestart met een wervingsprocedure. Wij houden u op de hoogte over de
ontwikkeling van de procedure.

Personele bezetting 2022-2023
Groep 1/2 :
Groep 3/4:
Groep 5;
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

maandag, dinsdag en vrijdag: Meryem
woensdag en donderdag; Kirsten
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag; Jeannine
vrijdag; Kirsten
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Marleen
woendag; Ezra
maandag, dinsdag, woensdag; Lyan
donderdag, vrijdag; Inge
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: Margriet
vrijdag: Ezra
maandag, dinsdag, woensdag: Susanne
donderdag, vrijdag; Veerle

Susanne; vrijdag ambulant
Ezra; donderdag ambulant
Linda (intern begeleider en leerkracht plusgroep); maandag, donderdag en vrijdag
Jet; onderwijsassistent 3 dagen in de week
Marijke en Monique; remedial teaching
Hennie; 1 dag in de week administratie
André (als hij is hersteld); 2 ½ dag in de week conciërge
Directeur nog in te vullen; 3 dagen in de week

Uitreiking verkeersdiploma’s
Afgelopen woensdag kwamen wethouder Jan Uitslag, Henk Heerink en een medewerker van Veilig Verkeer
Nederland aan de kinderen van groep 8 officieel de verkeersdiploma's uitreiken.
Zowel voor het praktische als voor het theoretische examen zijn alle kinderen geslaagd! En daar zijn we trots op!
Als cadeau kregen we allemaal een hele mooie pen met touch voor een scherm en een navulbaar potlood!
En nu op naar heel veel veilige kilometers op de fiets naar het voortgezet onderwijs!

Voorstellen juf Lyan
Met trots mag ik zeggen dat ik vanaf juni de nieuwe juf ben van groep 5
(aankomend schooljaar groep 6) op Kindcentrum Heidepark. Als nieuwe
leerkracht wil ik mij graag even voorstellen: Mijn naam is Lyan Luisman en
woon in Lemelerveld. Tot de zomervakantie vind je mij op maandag,
dinsdag en vrijdag voor de groep.
Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat jullie kinderen met plezier naar
school gaan, zich veilig voelen en hun grenzen durven te verleggen en
hierdoor het beste uit zichzelf durven te halen.
Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mijzelf. Na een lange
periode topsport, waarin ik veel ervaring heb opgedaan en waarin ikzelf
geleerd heb het beste uit mezelf te halen, probeer ik met dezelfde
toewijding en passie er een super schooljaar van te maken.
Naast het onderwijzen zit ik graag op de fiets (mountainbike, race of crossfiets) en ga ik er graag op uit met mijn man en zoontje (net 1 jaar).
Mocht je nog meer willen weten of graag even kennis willen komen maken.
Kom dan gerust eens eventjes kletsen na schooltijd.
Met vriendelijke groet,
Lyan Luisman

Update gezondheid André
Ouders/Verzorgers,
Door been en rug klachten ben ik dit school jaar in de ziektewet gekomen. Na diverse onderzoeken
en MRI’s bleek er ook een nekhernia te zitten. Deze is onlangs geopereerd. Het herstel hiervan
verloopt voorspoedig. In hoeverre dit effect heeft gehad voormijn been en rugklachten is afwachten
en afhankelijk hiervan zal bekeken worden welk traject volgt.
Vriendelijke groet,
André Veltmaat

Agenda

27 juni 2022
1 juli 2022
1 juli 2022
4 juli 2022
5 en 7 juli 2022
11 juli 2022 (13.15-14.15 uur)
12 juli 2022
15 juli 2022
15 juli 2022

Schoolreis groep 1 t/m 7
Afsluiting thema “ontdek de artiest in jezelf”
2e Rapport
Oudergesprekken groep 1 t/m 6 (facultatief)
Tien minutengesprek groep 7 (voor kinderen en ouders)
Doordraaimoment (groepen volgens nieuwe schooljaar)
Musical groep 8
Vossenjacht
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de zomervakantie

Partou
Peuteropvang
De afgelopen tijd hebben we bij de peuteropvang twee leuke
workshops gedaan.
We kregen een muziekworkshop in de vorm van een muzikaal
verhaal over rupsje nooit genoeg.
We hebben muziek gemaakt, gezongen en gedanst als een
vlinder.
Ook kregen we een workshop beweegkriebels.
We begonnen met een warming up en probeerden allemaal een bal door de basket te gooien.
We gaan klimmen en via de glijbaan weer naar beneden. Ook springen we van de kast.
Verder hebben wij natuurlijk weer veel boekjes gelezen, mooie dingen geknutseld, liedjes gezongen en
buiten gespeeld met de kinderen van groep 1.
Voor Vaderdag hebben we een mooie medaille geverfd om de vaders te verrassen.

Buitenschoolse opvang
De laatste majorette les zit er al weer op.
Het was super leuk om te doen !
De laatste tijd vindt een aantal kinderen op de bso het erg leuk om toneelstukjes te maken.
Vaak studeren ze de leukste dingen in en vragen ons en de andere kinderen om te komen kijken.
Afgelopen week hebben we op de bso buiten een blotevoetenpad gemaakt en gelopen.

Verder hebben we een nieuwe geluidsbox en kunnen nu buiten ook fijn dansen.
Natuurlijk is er veel geknutseld en buiten gespeeld.
Ook maken de kinderen die het leuk vinden een verrassing voor Vaderdag.
De vakantie komt er bijna weer aan en op de bso zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de
activiteiten in de zomervakantie.

