
 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Het einde van het schooljaar is bijna in zicht.  
Vandaag gaat groep 1 tot en met 7 kennismaken in de nieuwe groep en groep 8 neemt deze week afscheid 
van de school met het opvoeren van een musical.  
Aankomende donderdag nemen we ook  afscheid van juf Annita die van haar pensioen gaat genieten.   
En vrijdag luiden we de vakantie in met de traditionele vossenjacht. 
Voor nu een goede laatste week en een hele fijne zomervakantie! Hartelijke groet van ons allen!  
 
Marjanne van Drie,  
Interim directeur kindcentrum Heidepark 
 
 
Facebookactie "De gele ballon" 
 

Dinsdag 12 juli krijgen alle kinderen een envelop mee met daarin een brief over 
de facebookactie voor deze zomervakantie. 
 
Wil je meedoen aan de fotoactie, zorg dan dat jouw foto voor zondag 21 augustus 
gemaild is naar:  obsheidepark.fotoactie@gmail.com. 
 
De ingestuurde foto's worden op facebook geplaatst.  
 
 

Mocht je wel mee willen doen met de fotoactie, maar mag je foto niet op facebook, dat kan natuurlijk. 
Vermeld dit dan even in de mail.  
Uit alle inzendingen wordt een winnaar getrokken. 
 
 
 
Voorstellen nieuwe collega’s 

 
Met veel enthousiasme mag ik kenbaar maken dat ik na de zomervakantie op 
Kindcentrum Heidepark de rol van intern begeleider ga vervullen. Ik heb er 
ontzettend veel zin in! 
 
Ik ben Linda Oostendorp, getrouwd met Tom, 36 jaar en woon in Raalte. Ik 

heb twee kinderen; een jongen van 5 en een meisje van 4. Ik houd van 

wandelen, volleyballen en afspreken met vrienden.  

Na meer dan 10 jaar als leerkracht te hebben gewerkt én als orthopedagoog 

aan de slag te zijn geweest in Twente, heb ik bewust een mooie overstap 

gemaakt naar Kindcentrum Heidepark. Met een rugzak vol kennis, jaren ervaring in het onderwijs; een 

planmatige, betrokken en enthousiaste houding, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de school.  

Ik hoop jullie binnenkort te ontmoeten op de school en spreek mij gerust aan.  

Met vriendelijke groet; 

Linda Oostendorp  

Nieuwsbrief           11-07-2022 



 
 
Beste ouders en kinderen van KC Heidepark, 

Mijn naam is Meryem Demirkan. Ik ben 41 jaar en ben geboren en getogen in 

Zwolle. Ik ben getrouwd en ik heb een dochter, Narin. We wonen al een aantal 

jaar met veel plezier in Deventer.  

De afgelopen jaren heb ik in de onderbouw op de Montessorischool in Zwolle 

gewerkt. Naast mijn werk vind ik het leuk om te wandelen en kan ik heel erg 

genieten van een goed boek. 

Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik samen met Kirsten het stokje overnemen van 

Annita. Ik kijk ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op KC Heidepark te mogen werken. 

Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

 

Hallo allemaal, 
 

Volgend jaar mag ik het team van Heidepark komen versterken! Mijn naam is 
Kirsten, 28 jaar oud en woon met mijn man in Ommen. Hij runt daar een 
restaurant waar ik ook regelmatig te vinden ben. 
 
In mijn vrije tijd ga ik graag motorrijden of zwemmen of lees ik graag een goed 
boek. 
 
Ik ben een aantal jaar leerkracht geweest in Olst en mag nu aan de slag in 
Lemelerveld. Een dorp waar ik al een beetje bekend mee ben door mijn 
lidmaatschap bij de Paria’s! 
 
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging en zie jullie graag in het nieuwe schooljaar. 
 
Groetjes Kirsten 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Inge Schakelaar ik ben 31 jaar oud, ik woon in Zwolle en studeer 
momenteel nog aan de Hogeschool KPZ in Zwolle. 
 
Volgend schooljaar ga ik afstuderen en sta ik op donderdag en vrijdag voor 
groep 6. 
 
Ik heb er ontzettend veel zin in om er samen een leerzaam en gezellig 
schooljaar van te maken.  
 
We zien elkaar vast volgend schooljaar.  
Tot dan! 
Groet Inge Schakelaar  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Ik zal me graag even willen voorstellen. Mijn naam is Jet Lenferink, ik 
ben 21 jaar en ben woonachtig in Lemelerveld. 

 
Sommigen van jullie zullen mij wellicht al kennen. Afgelopen 
schooljaar heb ik stage gelopen bij KC Heidepark in groep 5. Ik heb dit 
jaar mijn diploma gehaald voor Onderwijsassistent. 

 
Na de zomer kom ik werken als onderwijsassistent bij KC Heidepark. Ik zal aanwezig zijn op maandag, 
donderdag en vrijdag. 

 
Hebben jullie vragen, of willen jullie meer over mij weten, ik sta open voor al jullie vragen! Ik kijk er erg naar 
uit, en ik heb er heel veel zin in. Op naar een leuke en leerzame tijd met het team en de kinderen! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jet Lenferink 
 
 
 
Evaluatiegesprekken met ouders van groepen 2, 3/4, 5 en 8. 
 
De afgelopen weken hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden met de ouders van groep 2, 3/4, 5 en 8. 
Dank aan alle aanwezige ouders en ouders die feedback via de mail hebben gegeven. 
De volgende onderwerpen zijn aanbod gekomen: 
- Ouders zijn positief over de vaste leerkrachten. De meeste ouders vinden dat hun kind echt gezien wordt 
en er persoonlijke aandacht is. Ook vinden ze dat leerkrachten toegankelijk zijn voor kind en ouders. Een 
enkele ouder geeft aan dat zorg omtrent hun kind toch wat laat/ te laat is opgepakt. Tijdig het gesprek met 
elkaar aangaan is belangrijk. 
- Ouders ervaren de 10 minutengesprekken samen met het kind overwegend positief. Er moet wel ruimte 
blijven om ook zonder het kind met elkaar in gesprek te gaan. De school geeft aan dat deze ruimte er ook 
zeker is.  
- Het koken, bewegend leren en tuinieren, dus aandacht voor praktisch en handelend leren worden door 
kinderen als heel positief ervaren. Ook vinden kinderen het fijn dat er zoveel aantrekkelijke boeken zijn die 
ze kunnen lezen. 
- Het was een schooljaar met veel wisselingen van leerkrachten. Dit bracht bij kinderen, maar ook bij 
ouders onrust. Ouders geven terug dat ze graag wat beter op de hoogte waren gehouden over 
ontwikkelingen.  
- De vele activiteiten en uitjes die de school organiseert worden als heel positief ervaren. Er zijn wel ouders 
die het jammer vinden dat er geen teamleden aanwezig waren bij bijv. de wandel 3daagse en 
volleybaltoernooi. 
- De Parro-app wordt als heel prettig ervaren. De ‘meeste ouders vinden het fijn dat ze door foto’s en 
berichtjes zo betrokken worden bij de activiteiten in de groep. Als een ouder meer kinderen op school heeft, 
komen er wel vaak dubbele berichten binnen. Het zou fijn zijn als hier een oplossing voor komt. 
- Tips voor verbetering communicatie zijn: zorg voor tijdige en duidelijke communicatie en geef ook een 
terugkoppeling. 
- Ouders van de kinderen in groep 3/4 geven terug dat kinderen wel wat moeten wennen aan een 
combinatiegroep. Vooral het puntje dat kinderen sneller afgeleid zijn werd door een aantal ouders genoemd. 
Als positief punt werd genoemd dat kinderen ook van elkaar konden leren. Ouders vinden het wel fijn dat er 
extra ondersteuning blijft voor deze groep. 
 
Van een aantal ouders hebben we terug gekregen dat het tijdstip van de evaluatie, zo midden op de dag, niet 
handig is. We gaan kijken of de gesprekken aankomend schooljaar anders georganiseerd kunnen worden. 
 



 
 
Agenda 
 

29 augustus Start nieuwe schooljaar 

31 augustus Hoofdluiscontrole 

5 september Informatieavond groep 1 t/m 8 

8 september Start verkiezing nieuwe leerlingenraad 

19 t/m 23 september Week van de startgesprekken voor kinderen en ouders groep 1 t/m 7 

21 september Open Podium groep 7 

28 september Fietscontrole 

28 september Kinderpostzegelactie 

30 september Margedag, kinderen zijn vrij 

3 oktober 1e overleg met de leerlingenraad 

5 oktober Start Kinderboekenweek met als thema: Gi-ga-groen! 

14 oktober Voorleeswedstrijd (groep 7 en 8) 

14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

 
 

Partou 

Het is bijna zomervakantie, 15 juli is alweer de laatste keer peuteropvang. 
Daarna is de peuteropvang 6 weken gesloten. 
We zien jullie allemaal graag terug na de vakantie. 
 
Op de buitenschoolse opvang hebben we een vakantieprogramma voorbereid met leuke activiteiten voor de 
bso kinderen. Het thema is dit jaar: “Lol op de wereldbol”. 
We gaan op avontuur in verschillende landen. 
 
Wij wensen iedereen alvast een mooie zomervakantie! 
 

 

 

 


