Datum: 17 september 2021
Nieuwsbrief 2

Belangrijke data en wijzigingen (deze vindt u ook terug in Parro)
Start Nationale Sportweek
Vergadering Medezeggenschapsraad
Afname NIO groep 8
Grote Peuterdag
Startgesprekken groep 1 t/m 8
Start Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Studiedag (alle kinderen zijn vrij!)

Maandag 20 september
Maandag 20 september
Dinsdag 21 september
Vrijdag 24 september
Maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober
Woensdag 6 oktober
Maandag 11 oktober
Donderdag 14 oktober

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Nu de maatregelen aanstaande zaterdag opnieuw versoepeld worden, hopen wij dat het beleid op
onze school ook verder aangepast kan worden. We wachten met het veranderen van de maatregelen
wel op het advies vanuit de PO-raad en hebben natuurlijk nauw contact over de te volgen stappen
met het bestuur van OOZ. Wordt vervolgd…

1. Via Parro is het al gedeeld, maar toch wil ik hier nogmaals het prachtige filmpje van de
schoolpleinchallenge delen met u. U kunt het filmpje vinden via de volgende link:
https://youtu.be/cihayE1eoBk.
2. De afgelopen Corona-tijd heeft ons veel nare dingen opgeleverd, maar toch ook goede
dingen. Als we kijken naar onze leerlingen, hebben we gemerkt dat ze prima zelfstandig naar
binnen kunnen lopen in de ochtend. Een uitzondering hebben we gemaakt voor de kinderen
uit groep 1. Het grote voordeel van deze regel is dat we op tijd kunnen starten met de lessen
en er minder verstoringen zijn voor schooltijd. Als school willen we dit graag op deze manier
blijven doen. Natuurlijk willen we u, als ouder, graag weer verwelkomen in de school. Om
even wat te vragen of te melden bij de leerkracht kunt u vanaf volgende week, na schooltijd,
weer rustig de school binnenwandelen.
3. Op donderdag 14 oktober is er een extra studiedag voor alle leerkrachten. Tijdens deze dag
zullen zij twee verschillende trainingen volgen. De ochtend staat in het teken van EDI
(Expliciete Directe Instructie) en gaat over het op een zo effectief mogelijke manier instructie
geven in verschillende niveaugroepen. ’s Middags volgt een training over Zien! Dit is een
programma binnen ons bestaand leerlingvolgsysteem, dat de sociaal-emotionele
ontwikkeling volgt van de kinderen. Tijdens deze training oefenen de leerkrachten in het
maken van observaties en het invullen van de vragen in het programma. Op deze dag zijn alle
kinderen vrij!

4. Deze week is de Nationale Sportweek. Dit betekent dat we als school extra aandacht geven
aan het regelmatig bewegen. Vanaf vandaag lopen alle groepen dagelijks de “Daily Mile”. Dit
is een dagelijks rondje van ongeveer een kilometer. Aan het eind van deze week zullen we
met de hele school, inclusief de peuters van Partou, het rondje lopen.
5. Onze nieuwe intern begeleider, Patricia, wil zich graag aan u voorstellen. Dit doet zij
hieronder:

Beste ouders,
Dit schooljaar ben ik, met heel veel plezier, gestart als intern begeleider op Kindcentrum
Heidepark. Op de maandag en donderdag ben ik aanwezig op school.
Op
de andere dagen werk ik ook nog op andere scholen in Zwolle.
Een aantal van jullie heb ik inmiddels al mogen ontmoeten en ook
jullie kinderen leer ik steeds beter kennen. Natuurlijk is het aan het
begin even zoeken en kost het tijd om mijn weg te vinden, maar ik
ben
ontzettend warm ontvangen door iedereen, heel fijn!
Vanwege alle maatregelen zal het misschien even duren voordat we
elkaar weer treffen, daarom even iets korts over mijzelf. Ik werk inmiddels zo'n tien jaar in
het basisonderwijs. Daarvoor heb ik kort in de kinderopvang gewerkt en ook tussendoor heb
ik nog een keer een uitstap gemaakt naar de kinderopvang. Ik ben gestart als leerkracht en
na aan aantal jaren ben ik verdergegaan als gedragsspecialist, intern begeleider en
directieondersteuner. Ik heb het grootste deel van mijn loopbaan op Kindcentrum Montessori
gewerkt in Zwolle. Sinds afgelopen schooljaar heb ik verschillende (interim klussen) mogen
doen binnen Openbaar Onderwijs Zwolle en via via kwam ik bij jullie mooie school terecht.
Zelf woon ik in Zwolle en woon daar samen met mijn man en twee kinderen, waarvan de
oudste inmiddels in groep 3 zit. In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin op pad en spreek
ik af met vrienden.
Wat ik het allerleukst vind aan het onderwijs is de reuring binnen een school, de
onbevangenheid van kinderen en het werk wat wij als professionals met elkaar kunnen
verzetten om alle kinderen in hun ontwikkeling te mogen helpen. Ik gun ieder kind een
basisschooltijd waar ze met een glimlach op terug kunnen kijken.
Mocht je een vraag hebben, bel of mail me gerust.
Ik hoop jullie snel weer te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Patricia Lemmens

6. De school draait weer op volle toeren en daar hebben we ook uw hulp bij nodig! We zoeken
voor het komende schooljaar nog overblijfouders, luizenpluizers en een nieuwe
penningmeester voor de OR. Wilt u de school helpen door één van deze taken op u te
nemen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of u rechtsreeks melden bij de
schoolleiding. Ook als u denkt op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren, horen
we dat graag!
7. Woensdag 22 september is het de Nationale Kraanwaterdag. Op deze dag zullen we op
school, in het verlengde van de Nationale Sportweek, aandacht besteden aan het drinken
van water. Als het mogelijk is, wilt u uw kind aanstaande woensdag een bidon meegeven?

Met vriendelijke groet,
Harold van Bremen
Directeur

