
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat gaat de tijd snel. We zijn alweer vier weken met elkaar onderweg in het nieuwe schooljaar.                    

Voor mij is het een week van afronden. Het is namelijk mijn laatste week op de Heidepark. Een half jaar lang 

heb ik met de kinderen, ouders en team mogen optrekken. We hebben veel mooie gesprekken gevoerd over 

wat de kracht is van de school en wat verbetering vraagt. We zijn samen op pad gegaan en hebben met elkaar 

plannen opgesteld. 

Maartje Beukhof neemt vanaf 1 oktober het stokje over. Zij zal samen met het team, ouders en kinderen 

invulling gaan geven aan de plannen. De kinderen samen met elkaar en ons de toekomst laten ontdekken, daar 

staat de school voor. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit met de gemaakte plannen zeker gaat gebeuren! 

Ik wil jullie bedanken voor de eerlijke en open gesprekken die we hebben mogen voeren, jullie grote 

betrokkenheid bij de school en de daadkracht die daar uit spreekt. Ik kijk met veel plezier terug naar mijn tijd 

op Kindcentrum Heidepark. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjanne van Drie 

Interim-directeur kindcentrum Heidepark 

 

Leerlingenraad 

Vorige week waren de verkiezingen voor de leerlingenraad. Vanaf groep 5 worden er uit elke groep 2 

leerlingen gekozen. De leerlingenraad 2022-2023 bestaat uit: 

Groep 5; Ize en Nicky 
Groep 6; Aaron en Lisa 
Groep 7; Tim en Aya 
Groep 8; Wout en Amy 
 

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school en is er om mee te denken, 

praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich 

daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan de school 

(directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen horen. 

 

Kinderpostzegels 

Van 28 september t/m 5 oktober doet onze school weer mee aan de kinderpostzegelactie. 

Vanaf aanstaande woensdag mogen de kinderen van groep 7 weer langs de deuren. 
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Kinderboekenweek 2022  

 

Lezen en leesplezier vinden wij als school erg belangrijk! Daarom attenderen we jullie op de 

Kinderboekenweek die volgende week woensdag begint. Tijdens de Kinderboekenweek gaan we lekker naar 

buiten, op avontuur in de natuur. Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is namelijk GI-GA-GROEN! Op 

school worden allerlei lees- en schrijfbevorderende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de 

voorleeswedstrijd, in elke klas het voorleesfluitje en zijn er allerlei voorstellingen rondom lezen. Ook gaan alle 

leerkrachten in een andere groep voorlezen. 

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen om een echte natuurheld te worden. Informatieve boeken met 

allerlei weetjes en feiten over dieren en de natuur maar ook mooie prentenboeken om in te verdwalen. Het is 

Kinderboekenweek van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Koop je in die periode een 

kinderboek van minimaal 12,50, dan krijg je er gratis het Kinderboekenweekgeschenk ‘Waanzinnige 

boomhutverhalen’ bij cadeau van het populaire schrijversduo Andy Griffiths en Terry Denton. Voor de 

allerkleinsten is er ook dit jaar weer een heel mooi prentenboek beschikbaar, namelijk Egalus, dit jaar gemaakt 

door Marije Tolman. 

Tijdens de kinderboekenweek heeft Bruna weer een leuke actie voor de scholen. U kunt namelijk als u een 

kinderboek bij Bruna heeft gekocht, uw bonnetje aan school geven. Wij krijgen dan van Bruna een percentage 

van 20% om boeken voor de schoolbibliotheek aan te kunnen schaffen. 

HOE WERKT DE ACTIE?    

✓ U koopt een kinderboek bij een Bruna winkel en levert de    

kassabon(nen) in op school bij de leerkracht. 

✓ De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de 

actieperiode (van 5 t/m 16 oktober 2022). 

✓ De school mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel. 

 

Spaart u mee? 

Blink geïntegreerd 

 

'In groep 8 zijn we nu bezig met Blink geïntegreerd (wereldoriëntatie) met het thema fantastische families. De 

kinderen hebben zich de afgelopen weken bezig gehouden met families en gebeurtenissen in Europa en de 

wereld. Maar wat heeft zich eigenlijk allemaal bij ons in de buurt, in Lemelerveld, afgespeeld? Hoe zagen 

plekken eruit die voor de kinderen nu zo herkenbaar zijn? En welke geschiedenis zit hier achter? Aankomende 

weken gaan de kinderen van groep 8 dit ontdekken en onderzoeken, met behulp van het erfgoedproject 

Lemelerveld!' 

 



Regel van de maand 

De regel van de maand september was: 'Samen maken we de groep!' De afgelopen maand hebben de groepen 

groepsregels opgesteld en samen leuke activiteiten en groepsvormende spelletjes gedaan. De groepsregels 

zijn zichtbaar in de groepen. 

 

De regel van de maand oktober is: 'Complimenten doen ons goed!' 

Hier zal de komende maand veel aandacht aan worden besteed. De 

kinderen worden uitgenodigd om goed te kijken naar wat iemand 

doet en vooral gericht op behulpzaamheid, aardig en vriendelijk 

doen. De positieve dingen worden benoemd en gewaardeerd. Daar 

is al een start mee gemaakt.  

De leerlingenraad heeft nagedacht over het spelen op het plein in de pauze. Wij denken dat de sfeer op het 

plein beter wordt als kinderen elkaar meer complimenten geven en samen spelen op een prettige manier. 

Mocht er een tóch een keer een conflict of onenigheid zijn, dan proberen we eerst zelf het probleem op te 

lossen. Lukt dit niet, dan wordt hulp gevraagd aan de pleinwacht. Daarbij moet er goed geluisterd worden naar 

elkaar. Het is ook belangrijk om bepaald gedrag te stoppen op het moment dat iemand daarom vraagt. 

Iedereen wil graag serieus worden genomen. Iedereen mag meedoen op het plein en we zeggen aardige 

dingen tegen elkaar. Dat geeft een prettig gevoel. Complimenten geven en ontvangen is fijn! 

 

Halen en brengen kinderen 

Samen met ouders/verzorgers en omwonenden willen wij de verkeerssituatie rondom de school zo veilig 
mogelijk houden. Komt u met de auto, rij en parkeer deze dan zodanig dat dit geen gevaar voor de kinderen 
oplevert. 

· Tussen de verkeersmannetjes voor school mag u niet parkeren. 

· Wilt u voor schooltijd de Vogelaarstraat inrijden aan de kant van de Brugstede en uitrijden richting de  

  Ds.C. Keerstraat (het principe van één richtingsverkeer). Wilt u dat ook doen als u uw kind weer ophaalt? 

· Graag opletten dat wachtende kinderen niet spelen tussen de geparkeerde auto’s. 

· Niet tegen de auto’s leunen of op de motorkap zitten. 

 

Wist je dat.. 

· we nieuwe schoolshirts hebben, die de kinderen kunnen gebruiken voor activiteiten… 

· je onze school kunt volgen op Facebook: Kindcentrum Heidepark 

· school gratis boeken kan ontvangen wanneer je de kassabon van de Bruna tijdens de Kinderboekenweek   

inlevert bij juf Susanne… 

· onze nieuwe directrice; Maartje Beukhof de Kinderboekenweek gaat openen.. 

· we gestart zijn met Blink-wereldoriëntatie en dat je dat kunt zien in alle groepen.. 

· er ook een app is van de online bibliotheek… 

 



Agenda 

28 september hoofdluiscontrole (hercontrole) 

28 september fietscontrole 

28 september kinderpostzegelactie 

30 september margedag 

3 oktober overleg met de leerlingenraad 

5 oktober start Kinderboekenweek 

14 oktober voorleeswedstrijd 

14 oktober afsluiting Kinderboekenweek 

17-21 oktober herfstvakantie 

26 oktober hoofdluiscontrole 

31 oktober NIO groep 8 

 

 


