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Beste ouders en/of verzorgers,
Vandaag al weer mijn derde week op kindcentrum Heidepark. De afgelopen weken hebben vooral in het
teken gestaan van de school, de kinderen en het team leren kennen. Een fijne start met mooie
ontmoetingen en fijne gesprekjes.
Wat is het fijn dat er steeds meer mag en kan. De afgelopen weken en ook de komende weken staan er
dan ook gelukkig weer de nodige activiteiten op het programma. Zo zijn de groep 5 en 6 vorige week naar
een voorstelling geweest en is ook weer geschaatst. Aanstaande woensdag tussen 12.30uur en 14.00uur
kunt u weer een kijkje nemen in de klas van uw kind en kunt u zijn of haar werk komen bewonderen. Ook
wordt er volop geoefend voor het schoolvoetbal en staat 8 april weer de Grote Peuterdag gepland.
Vandaag een extra ingelaste leerlingenraad. In de klassen is de afgelopen weken namelijk regelmatig
gesproken over de oorlog in Oekraïne. Vorige week hebben de leerlingen ook nagedacht over wat wij
voor de mensen van Oekraïne kunnen doen. Vandaag inventariseren we de ideeën uit de groepen en
starten we met het organiseren van een activiteit om de mensen uit Oekraïne te ondersteunen.
De komende weken ga ik met het team, leerlingen en ouders de school in kaart brengen. Ik ben erg
benieuwd hoe het team, de kinderen en u als ouders de school op dit moment ervaren, wat verbetering
vraagt en waar onze kansen liggen. Ouders ontvangen woensdag een vragenlijst met een breed scala aan
onderwerpen. Met de uitslagen van de vragenlijsten zal ik enkele ouderavonden organiseren om met u
verdiepende gesprekken te voeren. Deze ouderavonden zullen voor de meivakantie plaatsvinden.
Heeft u al eerder de wens om met mij in gesprek te gaan of heeft u vragen dan kunt u uiteraard een
afspraak met mij plannen. Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik op school bereikbaar. Uiteraard kunt
mij ook altijd een berichtje via de mail sturen. Mijn mailadres is; m.vandrie@ooz.nl.
Een hele fijne, zonnige week toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Marjanne van Drie

Verkeerssituatie rondom school
Samen met ouders/verzorgers en omwonenden willen wij de verkeerssituatie rondom de school zo veilig
mogelijk houden. Er zijn daarom in het verleden enkele afspraken gemaakt.
De afspraken zijn:
- Komt u met de auto, rij en parkeer deze dan zodanig dat dit geen gevaar voor de kinderen
oplevert.
- Parkeer uw auto niet tussen de verkeersmannetjes voor school, maar daar buiten.
- Voor schooltijd en bij het ophalen graag de Vogelaarstraat inrijden aan de kant van de Brugstede
en uitrijden richting de Ds.C. Keerstraat (het principe van één richtingsverkeer).
- Uw fiets graag in de daarvoor aangegeven vakken plaatsen.

Op tijd komen
Graag starten we onze lessen om 8.30u. Het is heel fijn om te zien dat de meeste kinderen ruim op tijd op
school zijn. Het valt ons ook op dat enkele leerlingen toch regelmatig (net iets) te laat komen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter uiterlijk iets voor half negen op school is? Dan is er nog tijd
om de tas uit te pakken en de jas op te hangen voordat om 8.30u de les begint.
‘Ontdek de artiest in jezelf’
Na een periode van weinig activiteiten staan we te popelen om weer mooie dingen met elkaar te gaan
ondernemen. Daarom na de meivakantie een bruisend thema met veel ruimte voor de kinderen om de
artiest in zichzelf te ontdekken. Het thema krijgt de naam; ‘Ontdek de artiest in jezelf’. Er zullen op het
gebied van muziek, theater, dans, schrijven en beeldende kunst allerlei klassikale en groepsoverstijgende
activiteiten gaan plaatsvinden.
We hebben hierover direct ook een vraag aan u; Kent u iemand of kunt u zelf iets betekenen op het
gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst enz, laat het ons dan weten. Ook als u leuke ideeën
heeft omtrent het thema. U kunt hierover contact opnemen met Govert Komin.
Zijn mailadres is g.komin@ooz.nl.
Personeel
We zijn blij om u te kunnen mededelen dat we voor drie dagen in de week een nieuwe collega voor groep
6 hebben gevonden. Ik kan helaas nog niet vermelden om wie het gaat omdat zij het nieuws van haar
vertrek nog moet gaan delen op haar huidige school. Zij zal per 1 juni bij ons starten.
Helaas moeten we wel afscheid gaan nemen van Patricia Wiessenberg, de intern begeleider. Patricia is dit
schooljaar als interim ib’er voor 2 dagen gestart op kindcentrum Heidepark. Zij was al langere tijd op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Deze heeft zij gevonden bij het samenwerkingsverband. Zij mag hier het
oudersteunpunt in te gaan richten.
Ook Fayette Boom heeft een nieuwe baan in haar woonplaats gevonden. Voor haar geen enorme
reistijden meer, wat natuurlijk heel fijn is met twee jonge kinderen. Zij zal, net als Patricia met de
meivakantie afscheid nemen.
Enorm jammer voor de school dat deze kanjers ons gaan verlaten, maar voor allebei een prachtige
nieuwe kans. Wij wensen ze veel succes toe.
Susanne Haarbrink heeft in januari een operatie ondergaan. Het herstel verloopt helaas langzamer dan
Susanne had gehoopt. Op dit moment komt ze steeds wat meer terug in de school en in de klas. We
hopen dat ze rond de meivakantie weer grotendeels op school aanwezig zal zijn.
Helaas verloopt het herstel van Margaret Vlietstra minder voorspoedig. Er is sprake van long Covid en de
behandelingen die zijn ingezet hebben helaas nog niet het gewenste resultaat. Margaret is daarom nog
niet teruggekeerd op school. We wensen haar veel sterkte toe.
André Veltmaat kan in afwachting van een operatie helaas zijn werkzaamheden als conciërge niet
uitvoeren. Gelukkig is hij wel de school voor alle praktische vragen beschikbaar. Daar zijn we erg blij om!
Ook André wensen we veel sterkte toe.

De ontdekking van de maand.
De lente komt eraan! Tijd om naar buiten te gaan. Bij de les natuur hebben we in groep 3 en 4 gekeken
naar bloemen die bloeien in het voorjaar. Welke bloemen zijn dat? Hoe zien ze eruit? Welke kleuren
hebben ze? Onderweg naar gym hebben we de tuinen van Lemelerveld goed bekeken en daarbij zijn we
de verschillende voorjaarsbloemen ook tegengekomen. In de klas zijn we bezig met het tekenen en
knutselen van de verschillende voorjaarsbloemen.

De afgelopen weken hebben we in groep 3 en 4 pitjes bewaard die we haalden uit de appels,
mandarijnen, paprika’s, tomaatjes, enz, die we aten voor de ochtendpauze. Daarnaast zijn er ook
kinderen thuis op zoek gegaan naar zaden en pitjes die we konden zaaien. In de klas hebben we geleerd
dat een zaadje/pitje warmte, licht en water nodig heeft om te kunnen groeien.
Vorige week was het zover en hebben we gezaaid. De potjes hebben we in de mooie kas gezet, die de
school vorig jaar als afscheidscadeau heeft gekregen van groep 8. De kas staat lekker in het zonnetje (als
die schijnt) Binnen in de kas is het lekker warm. Elke dag sproeien we voorzichtig met een plantenspuit.
De eerste plantjes zijn al opgekomen! De eerste sprietjes van de tomatenplantjes en de paprikaplantjes
staan boven de grond, de courgetteplantjes doen het goed en de zonnebloemen schieten de lucht in. Bij
de potjes met de appelpitjes en de mandarijnenpitjes zien we nog niets, hopelijk komen die nog. Nog een
aantal weken wachten en dan kunnen onze plantjes de moestuin in.

Klankdorp
In groep 2 en een beetje in groep 1 zijn we weer begonnen met het thema Klankdorp. In dit
voorbereidend leesprogramma leren de oudste kleuters klanken, klankpositie bepalen, woordjes hakken
en plakken en nog meer vaardigheden die nodig zijn om in groep 3 te kunnen starten met het leren lezen.
Alle oefeningen zijn verpakt in een spannend verhaal dat in 3 weken verteld wordt. Het verhaal speelt
zich af in een dorpje in de bergen waar burgemeester Hakkeplak de baas is. Hij verzamelt klanken met zijn
klankendoos. Als hij er heel veel heeft ligt op een ochtend de hele boel in de war. Hoe gaan ze dat
oplossen...

Schoolschaatsen
Vrijdagmiddag 18 maart hebben de groepen 5 t/m 8 voor de laatste keer geschaatst in de Scheg in
Deventer. We mochten in totaal 4 schaatslessen volgen. Alle kinderen waren ingedeeld op niveau en
schaatsten óf op de binnenbaan óf op de buitenbaan. Er volgden verschillende oefeningen (schaatsen op
1 been, hand in hand schaatsen, in een treintje schaatsen en ook de 'echte' schaatsbeweging). Iedere
week leerden we weer iets meer. Tijdens de laatste les hadden de kinderen het zo warm van het harde
schaatsen dat jassen uitgingen en rode hoofden zichtbaar waren. Ook mochten de meeste kinderen
tijdens de laatste les op de buitenbaan hun rondjes schaatsen. Het waren leuke en geslaagde lessen met
op het eind nog een diploma als aandenken!

Nieuwe leesboeken in het leeslokaal!
Voor de kerstvakantie hebben we voor alle kinderen nieuwe
boeken mogen aanschaffen ter waarde van 5.000 Euro! Deze
boeken staan inmiddels in kasten in ons leeslokaal. Voordat ze
door de kinderen meegenomen worden naar hun eigen lokaal
om verder in te lezen, willen we graag elk boek voorzien van
een schoolstempel. Welke ouders vinden het leuk om ons te
helpen met dit klusje?
Graag even een mailtje naar s.haarbrink@ooz.nl.
Hartelijke groet,
Namens het team, Govert en Susanne

Voorstelling groep 5 en 6
Afgelopen woensdag mochten de groepen 5 en 6 naar een
voorstelling in de Trefkoele+ te Dalfsen. De knotsgekke voorstelling,
van de makers van cabaretgroep Oeloek, ging over creativiteit,
duurzaamheid en het betere knutselwerk. Via een doldwaze achtbaan
van gekke tekstjes, grappige liedjes en fysieke capriolen lieten de
Hermannen zien dat iedereen een Herman kan zijn.
We hebben genoten van deze leuke en grappige voorstelling. In de klas hebben we nog een leuke quiz
van de Hermannen ter afsluiting gespeeld. Deze ging natuurlijk ook over duurzaamheid.

Oud papier
Nieuwe routing brengen oud papier
In overleg met de gezamenlijke scholen is besloten om de route om te draaien als het gaat om het
brengen van het oud papier op het feestterrein in Lemelerveld. De huidige route die nu gereden wordt
om meerdere redenen niet als prettig ervaren. De Vilstersedijk is een drukke doorgaande weg geworden,
zeker sinds de afslagen op de N348 veranderd zijn. Nu staan auto’s te wachten op de Vilstersedijk, terwijl
er ook “doorgaand verkeer” doorheen wil. Ook de auto’s die terug komen, nadat het oud papier is
weggebracht, gaan weer langs dezelfde rij wachtende auto’s. Tevens gaan er nog veel auto’s bij het
uitrijden van het terrein niet meteen rechtsaf, maar rijden door de Weidelanden. Door de route om te
draaien, verzamelen we de wachtende auto’s op het feestterrein en kunt u soepel het feestterrein
verlaten. Met deze wijziging willen we u het gemakkelijker maken om gebruik te maken van onze eigen
inzameling. De gelden van de oud papier inzameling komen volledig ten goede aan de basisschool
kinderen van Lemelerveld door het organiseren van leuke activiteiten via de scholen.
Vanaf zaterdag 26 maart van 08.30-12.00 uur zullen we starten met
deze nieuwe routing, let er dus a.u.b. op dat u NIET via de
hoofdingang van het feestterrein probeert naar binnen te rijden,
maar zoals aangegeven in onderstaande tekening!
Uiteraard zal er de eerste keer iemand staan die het verkeer begeleidt
Agenda
23 maart 2022
28 maart 2022
28 maart 2022
1 april 2022
4 april 2022
6 april 2022
6 april 2022
8 april 2022
14 april 2022
15 en 18 april 2022
20 en 21 april 2022
22 april 2022

Kijkmiddag, groep 1 t/m 8
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Overleg met de leerlingenraad
Mooi schoon actie; groep 3 t/m 8
Open Podium groep 5
Praktisch verkeersexamen groep 8
Schoolvoetbal; op het sportpark Gerner in Dalfsen
Grote Peuterdag
Eiertikwedstrijd
Paasweekend
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen; samen met de kinderen van Partou

Partou
Beste ouders, verzorgers,
Graag nemen wij jullie even mee in wat wij de afgelopen periode gedaan hebben.
Waar Marian en Anniek de afgelopen periode aan de slag zijn gegaan met de thema Hatsjoe van Uk en
Puk. Zijn we met het nieuwe thema ik en mijn familie gestart. We zullen gaan knutselen, praten en lezen
over dit thema. Mocht u vragen hebben over de activiteiten die zullen komen, wij vertellen er graag meer
over!
Daarnaast zijn wij gestart met het opleiden van twee voorlees coördinatoren. Het nieuwe leesplan is
geschreven en er zijn al veel nieuwe boeken besteld. Er zijn veel leuke ideeën om samen met de kinderen
nog meer te gaan lezen. In samenwerking met de Bibliotheek in het Kulturhus worden deze twee collega’s
opgeleid en zullen er leuke activiteiten volgen.
Wist u dat de POV vanaf heden ook op de woensdag geopend is? Mocht u vragen hebben of interesse
vraag Marian of Anniek naar de mogelijkheden!
Na ruim 20 jaar bij Partou te hebben gewerkt heeft Trudie vorige week afscheid genomen van collega’s en
kinderen. Wij hebben haar goed in het zonnetje gezet om haar te danken voor alles wat zij voor ons heeft
gedaan. Wij gaan Trudie heel erg missen. Nu Trudie en Nettie afscheid genomen hebben waren wij op
zoek naar wat versterking om Marja en Anniek te ondersteunen. Zij kunnen het tenslotte niet alleen!
Wellicht hebben jullie Anouk en Mandy al gezien. Zij zijn niet nieuw in ons team in Lemelerveld maar
zullen nu vast op de BSO werken. Marian wel bekend in Lemelerveld zal ook werken op de BSO. Zij
hebben heel veel zin om samen te werken., Zo heeft iedereen zijn eigen talent die zij willen gaan in
zetten. Er zullen leuke activiteiten en workshops gepland gaan worden. We zullen de kinderen betrekken
bij het plannen van activiteiten en workshops.
Mochten jullie leuke ideeën hebben horen wij dit uiteraard ook graag!

