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Nieuwsbrief nr.2 2022 

Op maandag 3 oktober ben ik gestart als directeur van KC Heidepark. Ik heb twee prachtige weken 

achter de rug waarin er allerlei mooie dingen gebeurd zijn. De eerste week gelijk al de start van de 

Kinderboekenweek, met alle leuke activiteiten die in alle groepen plaatsvinden. Ik heb een open 

podium meegemaakt, en ik ben in alle groepen geweest om voor te lezen. Ook is er een extra 

ouderavond voor groep 7 geweest, waar we openhartig gesproken hebben met elkaar hoe we goed 

kunnen samenwerken om de kinderen een goede tijd op school te bieden. Ik heb met verschillende 

kinderen leuke gesprekjes gehad en met verschillende ouders contact over uiteenlopende 

onderwerpen. Ik zie een team dat vol enthousiasme leuke activiteiten bedenkt en 100% gaat voor 

goede ontwikkeling van de kinderen. Deze nieuwsbrief wil ik wekelijks aan u versturen, zodra alle 

toestemmingen mbt AVG binnen zijn, ook met foto’s!  Groet, Maartje Beukhof 

Verjaardagen: 

Op deze plek willen we graag 

de jarigen vermelden. Dit kan 

als we van alle ouders de 

toestemmingen mbt AVG 

binnen hebben (het is gevraagd 

om dit voor 23 oktober in te 

vullen) 

 

Kinderboekenweek 

Wat hebben we genoten van een geweldig 

boekenfeest met het thema GI-GA-GROEN! Juf 

Maartje heeft in elke groep voorgelezen, en 

gezien hoe fanatiek er aan de challenge is 

gewerkt: welke groep ontdekt de meeste dieren in 

de boeken die gelezen worden. Ook de wedstrijd 

voor de gouden griffel en het gouden penseel 

maakte creativiteit los bij de kinderen. Er is extra 

veel voorgelezen en in de bovenbouwgroepen 

meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Er zijn 

gouden penselen (onderbouw) uitgereikt voor 

mooie knutselwerken en gouden griffels uitgereikt 

(bovenbouw) voor gedichten, een verhalen en 

brieven. 

Groep 6 heeft de challenge gewonnen, ze zijn in 

alle boeken 84 verschillende dieren 

tegengekomen!  

Goed gedaan allemaal! Team Heidepark 

 

 

 

Veiligheid rond de rond school 

Wilt u als u met de auto naar 

school komt, de auto op een 

veilige plek te zetten? Auto’s op 

de hoek van de straat geven 

onveilige situaties voor kinderen 

die met fiets komen op lopend 

moeten oversteken.     Bedankt! 

 

 



 

 

 

 

 

KALENDER 

Ma 17-10  tot vrij 21-10 Herfstvakantie 

Di 25-10 Verpleegkundige GGD 10&11 jarigen 

Woe 26-10 Hoofdluiscontrole 

Do 27-10 Blink kijkochtend groep 1/2 en -middag 
groep 3-8 

Ma 31-10 NIO groep 8 

Di 1-11 MR vergadering 

Woe 2-11 Open podium groep 8 

Woe 2-11 Voorstelling GI-Ga-Groen groep 1/2 

Ma 7-11 Leerlingenraad 

Ma 14-11 Studiedag Team, Leerlingvrije dag 

Di 15-11 Oudergesprekken groep 3 

Di 15-11 Voorlopig advies groep 8 

Woe 16-11 Oudergesprekken groep 3 

Woe 16-11 Voorlopig advies groep 8 

Woe 23-11 Open podium groep 5 

Woe 30-11 ANWB Streetwise project groep 1 t/m 8 

 

 

 

Leerlingenraad 

Maandag 10 oktober heeft de leerlingeraad weer vergaderd. De onderwerpen op 
de agenda waren:  
 

1. Hoe spelen we fijn met elkaar in de pauzes? 
Hier zijn allerlei goede ideeën besproken, die we ook nog even met het team 
bekijken. Als we de ideeën praktisch kunnen uitvoeren, zullen we hier over 
berichten. 

2. Hoe kunnen we de brievenbus van Saam goed gebruiken? 
De brievenbus is onder andere bedoeld voor kinderen die ergens mee zitten 
(bijvoorbeeld pesten op school) en dit met de medewerker van Saam willen delen, 
en eventueel advies wil krijgen. De leerlingen gaan in hun eigen groepen nog even 
uitleggen hoe de bus gebruikt kan worden. 
 
We hebben een foto gemaakt van de leerlingenraad, volgende editie hopen we 
deze te kunnen plaatsen 
 
Wat een goede gesprekken hebben we gevoerd over hoe we de school een beetje 

mooier kunnen maken! 

Regel van de maand: 

Complimenten 

doen ons goed! 

 



 

Verjaardagen: 

 

 

 

 

 

 

Het team Heidepark wenst iedereen een goede vakantie! 

 

 

 

 

 

 

Verlofaanvragen 

Geregeld komen er verlofaanvragen binnen met betrekking tot extra dagen 

toevoegen aan vakanties. Als school zijn wij gebonden aan regels omtrent het 

toestaan van verlof. Op de website vindt u de richtlijnen voor het aanvragen voor 

verlof, en de bijbehorende verlofaanvraagformulieren. Hopelijk verschaft dit 

duidelijkheid over de mogelijkheden.  

Groep 3/4  

Na de herfstvakantie is het de 

bedoeling dat de kinderen 

zonder ouders de school in 

gaan. 

Blink 

Het thema ‘Familie’ van Blink is 

deze week afgerond. Donderdag 

27 oktober bent u welkom vanaf 

14.15 in de  klas om te kijken naar 

alles wat er geleerd en gemaakt is 

rondom het thema! 

In groep 1/2 hebben we een 

inloopochtend op donderdag 27 

oktober. 

https://kcheidepark.nl/voor-ouders/verlofregeling/
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Nieuwsbrief nr.3 2022 

Na de herfstvakantie zijn we weer goed in het schoolritme gekomen. We kunnen nog heerlijk genieten 

van een lange nazomer met deze hoge temperaturen. Let u erop dat komend weekend de wintertijd 

weer ingaat?! Goed weekend! 

 

 

 

 
 

KALENDER 

Ma 31-10 NIO groep 8 

Di 1-11 MR vergadering 

Woe 2-11 Voorstelling GI-Ga-Groen groep 
1/2 

Ma 7-11 Leerlingenraad 

Ma 14-11 Studiedag Team, Leerlingvrije dag 

Di 15-11 Oudergesprekken groep 3 

Di 15-11 Voorlopig advies groep 8 

Woe 16-11 Oudergesprekken groep 3 

Woe 16-11 Voorlopig advies groep 8 

Woe 23-11 Open podium groep 5 

Woe 30-11 ANWB Streetwise project groep 1 
t/m 8 

 

 

Blink 

Het thema is afgesloten en wat 

waren er veel ouders in de school 

om het werk van de kinderen te 

bekijken. En als de ouders toch in 

de school zijn, ook maar even wat 

laten zien van de andere vakken. 

Het nieuwe thema van Blink is de 

komende periode: ‘Leven en 

overleven’ 

 

 

Verjaardagen:  

Za 29-10 Ella Roozeboom Groep 1 4 jaar, welkom  
in groep 1! 

Za 29-10 Mees Dorgelo Groep 6 10 jaar 

Ma 31-10 Cas Mulder Groep 6 10 jaar 

Di 1-11 Juf Marleen Groep 5 leeftijd is geheim 

      
Do 3-11 Saïf Al Nemer Groep 7 12 jaar 

 

Van harte gefeliciteerd!! 

 

Personeel 

Waarschijnlijk is u al opgevallen dat onze 

conciërge André Veltmaat afwezig is. Hij in 

verband met een ingreep tijdelijk niet aanwezig 

op school. De ingreep is goed verlopen, komende 

week volgt er nog een ingreep. We wensen hem 

een spoedig herstel! 

 

 



 
 

Leerlingenraad 

Mag ik u voorstellen aan de leerlingenraad: 

Lisa, Amy, Ize, Wout, Tim, Aaron, Nicky en Aya. 

Ze komen op 7 november weer samen voor een vergadering 

van de leerlingenraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regel van de maand: 

Jij vertelt, ik luister 

Ouderraad 

Voor de ouderraad zijn we nog 

op zoek naar nieuwe leden. Vindt 

u het leuk om te helpen bij het 

organiseren van verschillende 

feesten (Sint, Kerst en nog meer) 

of zou u de rol van 

penningmeester willen 

vervullen? Alle hulp is welkom, 

van meedenken, meehelpen, 

praktisch aan de slag tot het 

voorbereiden&plannen van 

activiteiten. Heeft u 

belangstelling? Dan kunt u 

mailen naar:  

OR-Heidepark@ooz.nl 

 

 

KC Heidepark 
Ds. A.J.W. Vogelaarstraat 22, 8151 AN Lemelerveld  0572-371850 

Directeur: Maartje Beukhof, aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 

06-38146452 

m.beukhof@ooz.nl 

Bijlage 1: Humanitas Sint actie 

Bijlage 2: 

Vriendjes/vriendinnetjes 

training gymnastiek vereniging 

Bijlage 3: folder hoofdluis 

Hoofdluis 

In sommige groepen is van de week hoofdluis 

geconstateerd, wilt u uw kind thuis ook regelmatig blijven 

controleren op neten en luizen? In de bijlage vindt u een 

folder met meer info. 

 

tel:0572-371850

