
PARKNIEUWS 

 
 

 

 

Nieuwsbrief nr.4 2022 

Het is bijna zover, en we merken het al een beetje aan de kinderen. De Sint arriveert bijna! Binnenkort 

ontvangt u meer informatie via de leerkrachten en via de nieuwsbrief over de Sintactiviteiten. Goed 

weekend! 

 

 

 

 
 

KALENDER 

Ma 7-11 Leerlingenraad 

Di 8-11 Judo clinic groep 3/4 en 5/6 

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 

 

 

 

Batterijen Battle 

Van 7 t/m 25 november doen we 

mee aan de landelijke batterijen 

battle. We gaan proberen zoveel 

mogelijk (lege) batterijen te 

verzamelen. Dit is goed voor het 

milieu en er zijn mooie prijzen mee 

te winnen! Meer info in de bijlage! 

 

 

Verjaardagen:  

Zo 6-11 Ize Hulsman Groep 5 8 jaar 

Ma 7-11 Jayden Schol Groep 4 7 jaar 

Woe 9-11 Joshua 
Hoogenkamp 

Groep 6 10 jaar 

Woe 9-11 Irfan Jafari Groep 4 9 jaar 

 

Van harte gefeliciteerd!! 

 

Personeel 

Meester Ezra heeft een nieuwe baan 

gevonden, dit betekent dat hij niet meer 

bij ons op Heidepark les zal geven. Op 

woensdag zal  juf Inge in groep 5 staan, 

wij zijn heel blij dat zij nu ook op 

woensdag bij ons is! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolplan 

Eind van dit schooljaar is het de bedoeling dat we 

ons nieuwe schoolplan opleveren. Dit is het 

schoolplan voor de komende 4 jaar. We beschrijven 

hierin welke thema’s extra aandacht krijgen, en 

waar we over vier jaar willen staan als school.  

Input van u als ouders vinden we ontzettend 

belangrijk. In december wil ik een middag/avond 

organiseren met een groep ouders die graag wil 

meedenken over de thema’s die u belangrijk vindt.  

Wilt u meedenken en invloed hebben op waar we 

als school mee aan de slag gaan? 

Meld u dan aan via m.beukhof@ooz.nl 

Er is nog geen geplande datum, maar deze stel ik 

graag in overleg vast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regel van de maand: 

Jij vertelt, ik luister 

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 

Judo clinic 

Dinsdag 8 november krijgen 

de groepen 3 t/m 6  een heel 

speciale gymles, zij zullen een 

judo clinic van JV Salland gaan 

volgen!  

Veel plezier! 

mailto:m.beukhof@ooz.nl
tel:0572-371850
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Nieuwsbrief nr.5 2022 

Dit weekend komt hij dan eindelijk! Via het sinterklaasjournaal worden de kinderen weer 

meegenomen in alle avonturen op de pakjesboot en in het grote pietenhuis. De voorbereidingen voor 

het Sintfeest op school zijn in volle gang! Goed weekend! 

 

 

 

 
 

KALENDER 

Maandag 14-11 Studiedag Team, Leerlingvrije dag 

Maandag 14-11 Voorlopig advies groep 8 

Dinsdag 15-11 Oudergesprekken groep 3 

Woensdag 16-11 Oudergesprekken groep 3 

Woensdag 23-11 Open podium groep 5 

Vrijdag 25-11 Einde Batterijen Battle 

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

Woensdag 30-11 Deadline kandidaatstellen MR 

Woensdag 30-11 (avond) Schoolplan input ouders 

Vrijdag 2-12 Sinterklaasfeest 

Maandag 12-12 Leerlingenraad 

Donderdag 22-12 Kerstviering kinderen/ouders 

 

 

 

 

Verjaardagen:  

Zo 13-11 Sil Mulder Groep 8 12 jaar 

Ma 14-11 Mirthe Paasman Groep 7 10 jaar 

Di 15-11 Juf Margaret    

Do 17-11 Anouk Overgoor Groep 8 12 jaar 

 

Van harte gefeliciteerd!! 

 



 
 

 

 

Batterijen Battle 

Wat geweldig om te zien hoeveel batterijen er al meegenomen zijn! Deze mogen 

ingeleverd worden in de witte tonnen bij de ingangen. De actie loopt nog tot en met  25 

november. We gaan voor de hoofdprijs! 

 

 

Schoolplan 
 

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor het meedenken over het nieuw te 

schrijven schoolplan. 

Inmiddels is er een datum gepland: woensdag 30 november om 19.30 

 Wilt u deelnemen aan deze avond? 

Stuur dan een bericht aan m.beukhof@ooz.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regel van de maand: 

Jij vertelt, ik luister 

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 

MR: mr-heidepark@ooz.nl 

OR: OR-Heidepark@ooz.nl 

Oudergeleding MR 

In de MR is een vacature ontstaan binnen de oudergeleding. Daarom zijn we op zoek naar een 

ouder die deel wil nemen aan de MR. Heeft u belangstelling? Dan kunt u een bericht sturen aan 

mr-heidepark@ooz.nl 

Zie ook het Parro bericht met verdere uitleg. 

mailto:m.beukhof@ooz.nl
tel:0572-371850
mailto:m.beukhof@ooz.nl
mailto:mr-heidepark@ooz.nl
mailto:OR-Heidepark@ooz.nl
mailto:mr-heidepark@ooz.nl
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Nieuwsbrief nr.6 2022 

De school is versierd, de ramen worden beschilderd, wat is het toch een leuke tijd in de aanloop naar 

Sinterklaas. Er wordt ook volop nagedacht over een gezellige manier om met elkaar (team, ouders en 

kinderen) kerst te vieren, daarover hoort u binnenkort meer! Goed weekend! 

 

 

 
 

KALENDER 

Woensdag 23-11 Open podium groep 5 

Donderdag 24-11 Schoenzetten, alle groepen 

Vrijdag 25-11 Einde Batterijen Battle 

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

Woensdag 30-11 Deadline kandidaatstellen MR 

Woensdag 30-11 (avond) Schoolplan input ouders 

Vrijdag 2-12 Sinterklaasfeest 

Maandag 12-12 Leerlingenraad 

Dinsdag 13-12 14.30 Kijkmiddag Blink 

Donderdag 15-11 Ouderavond groep 7 

Donderdag 22-12 Kerstviering kinderen/ouders 

 

 

 

 

Batterijen Battle 

Een inleverton is al bijna zo vol dat er niets meer bij kan. Gelukkig hebben we nog een extra 

ton binnengekregen, dus kom maar op met die lege batterijen! Nog een week om ze in te 

leveren. 

 

 

Deze week geen jarigen! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 
 

Afgelopen maandag hebben we een fijne studiedag gehad waar we aan de slag zijn gegaan met 

verschillende onderwerpen. In de ochtend werden we meegenomen door Mariëtte Konink van 

de IJsselgroep in het aanbieden van goed (begrijpend) leesonderwijs. Dit heeft ook gevolgen 

voor het taalonderwijs. Daar worden tot nu toe aparte woordenschatlessen aangeboden, deze 

komen te vervallen. Woordenschat wordt nu geïntegreerd aangeboden in de Blink- en 

Blinklezen lessen. Op die manier wordt het taal- en leesaanbod in een betekenisvolle context 

aangeboden en zal de leeropbrengst groter zijn. Uitgangspunt is het lezen van goede boeken, 

met onderwerpen die passen bij de leeftijd, of uitdagend zijn. Juist het aanbod van de wat 

moeilijkere teksten met woorden die de kinderen nog niet goed kennen, zorgt er voor dat zij 

gaan leren. Goed leren (begrijpend) lezen gaat hand in hand met woordenschatopbouw, 

kennisopbouw en leesmotivatie. Zie hieronder de afbeelding met uitleg over het belang van 

lezen. 

 In de middag hebben we het rekenonderwijs onder de loep genomen en hebben we 

afgestemd over wat we belangrijk vinden met betrekking tot sociaal emotioneel leren. De 

volgende thema’s werden genoemd: veiligheid bieden, regels zichtbaar in de school, leerlingen 

en ouders betrekken en vergroten van verantwoordelijkheid van leerlingen.  

Zowel op voor rekenen als voor sociaal emotioneel leren gaan we dit jaar op zoek naar een 

nieuwe methode, deze middag was een mooie start om hier richting aan te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MR: mr-heidepark@ooz.nl 

OR: OR-Heidepark@ooz.nl 

Regel van de maand: 

Jij vertelt, ik luister 

Pauze 

De pauzetijden waren te lang, waardoor we niet uitkwamen met de wettelijke 

richtlijnen voor onderwijstijd. Daarom hebben we de middagpauze aangepast. De 

kinderen hebben nu 15 minuten buitenspeeltijd en 15 minuten om te eten. De pauze in 

de ochtend is onveranderd. Ook staat er nu elke middagpauze een leerkracht op het 

plein. Zo heeft de leerkracht direct zicht op wat er op het plein gebeurt. Begin 

december zullen we de verandering evalueren. De ouders die pleinwacht zijn, 

betrekken we hier ook bij.  

 

Blink nieuws: 

Groep 8 is met ‘Blink 

geïntegreerd’ bezig met de 4 

rijken: dieren, planten, 

schimmels en bacteriën. Hier 

zijn de kinderen bezig geweest 

met bacteriën. Zij hebben zelf 

hun oppervlakte gekozen en zijn 

bacteriën gaan kweken in een 

petrischaaltje. 

tel:0572-371850
mailto:m.beukhof@ooz.nl
mailto:mr-heidepark@ooz.nl
mailto:OR-Heidepark@ooz.nl


PARKNIEUWS 

 
 

 

 

Nieuwsbrief nr.7 2022 

De schoentjes zijn weer gevuld, er wordt hard gewerkt aan surprises en gedichten vanaf groep 5. We 

kijken uit naar vrijdag 2 december, dan ontvangen we Sint op school! Goed weekend. 

 

 

KALENDER 

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

Woensdag 30-11 Deadline kandidaatstellen MR 

Woensdag 30-11 (avond) Schoolplan bijeenkomst, wordt verplaatst naar januari 

Vrijdag 2-12 Sinterklaasfeest 

Maandag 12-12 Leerlingenraad 

Dinsdag 13-12 14.30 Kijkmiddag Blink 

Donderdag 15-11 Ouderavond groep 7 

Donderdag 22-12 Kerstviering kinderen/ouders 

Zaterdag 24-12 Kerstvakantie 

 

 

 

 

Batterijen Battle 

Vandaag de laatste dag! Twee tonnen zitten al helemaal vol! In de derde zit ook al heel wat. 

Geweldig hoeveel er al ingeleverd is, we zijn benieuwd wat de opbrengst zal zijn       

 

 

Verjaardagen: 
Di 29-11 Joris Alferink 4 jaar Welkom in groep 1! 

Za 3-12 Benthe Kats 9 jaar  Groep 5 

Za 3-12 Nikai Tielenius Kruythoff 11 jaar Groep 7 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 



 
 

 
 

 

 

Schoolplan 

De bijeenkomst voor ouders om mee te denken over de inhoud van het schoolplan voor de 

komende 4 jaar, zal verzet worden naar januari. (stond op woensdag 30 november). Er zal meer 

informatie komen over wat het schoolplan is, en wat het belang is van de inbreng van ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderpostzegels 

Wat een toppers in groep 7 en 8! 

 

 

 

Regel van de maand: 

Jij vertelt, ik luister 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MR: mr-heidepark@ooz.nl 

OR: OR-Heidepark@ooz.nl 

Plus groep: 

Op vrijdag werken 

leerlingen uit 

verschillende groepen in 

de plusgroep, ze doen 

kennis op en zijn bezig 

met ‘leren leren’. 

Appelboom 

Juf Annita kwam vandaag 

langs om de appelboom te 

planten die zij bij haar 

pensionering aan de school 

beloofd heeft. Wat een 

prachtig cadeau, bedankt juf 

Annita! 

tel:0572-371850
mailto:m.beukhof@ooz.nl
mailto:mr-heidepark@ooz.nl
mailto:OR-Heidepark@ooz.nl

