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2-12-2022 Nieuwsbrief nr.8 2022 

Sinterklaas is weer op bezoek geweest, wat fijn dat het gelukt is om onze school te vinden. Iedereen 

die dit weekend in huiselijke kring Sinterklaasfeest viert: Veel plezier!! Goed weekend en tot maandag. 

 

 

 

KALENDER 

Vrijdag 2-12 Sinterklaasfeest 

Maandag 12-12 Leerlingenraad 

Dinsdag 13-12 14.30 Kijkmiddag Blink 

Donderdag 15-12 Ouderavond groep 7 

Donderdag 22-12 Kerstviering kinderen/ouders 

Zaterdag 24-12 Kerstvakantie 

 

 

 

 

Batterijen Battle 

De tonnen worden opgehaald, 22 december horen we of we in de prijzen zijn gevallen! 

Bedankt allemaal voor jullie bijdragen! 

 

 

Verjaardagen: 

Za 3 december  Bente Kats   9 jaar  groep 5 

Za 3 december  Nikai Tielenius Kruythoff 11 jaar  groep 7 

Gefeliciteerd!! 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPR 

Na een oproep voor de ouderrraad, de medezeggensschapsraad, doen we nu een oproep voor 

de OPR. Een bovenschoolse raad die meedenkt over het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband.  

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en soms ook 
leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag. 
 
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Omdat 
hier vertegenwoordigers van meerde schoolbesturen in plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als 
een bovenschoolse medezeggenschapsraad. De OPR heeft een instemmingsbevoegdheid over het (vaststellen 
of wijzigen van) ondersteuningsplan. 
 
In de OPR zitten ouders en personeel. In het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De leden van deze raad moeten 
ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de OPR 
worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het 
samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te 
zijn.  
 
Ons swv is onderverdeeld in vier afdelingen. Iedere afdeling levert twee opr-leden: een ouder en een personeelslid. 
De OPR komt ongeveer drie (tot vier) keer per jaar bij elkaar, op een avond. 
Een vergadering duurt 1,5 tot 2 uur. Voor ouders is een vergoeding beschikbaar van 50 euro per bijeenkomst  
(+ reiskosten).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

groep 5 in het leeslokaal 

Wat heerlijk om iedereen 

te zien genieten van ons 

mooie leeslokaal. Samen 

op de zitzak, op de bank 

of lekker op een stoel. 

 

Regel van de maand: 

Samen delen, 

samen spelen 
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Pauzetijden 

Onze pauzetijden zijn ingekort omdat we lestijd tekort kwamen. Deze week 

heeft het team dit geëvalueerd en de feedback van ouders meegenomen. 

We zullen in de groepen 1 t/m 4 meer tijd reserveren voor het eetmoment, 

omdat is gebleken dat 15 minuten te kort is. 

Bedankt voor de feedback en het meedenken. Samen maken we de school 

elke dag een beetje mooier. 

Personeel 

Juf Susanne (groep 8) is helaas ziek thuis. We hopen dat zij na de 

kerstvakantie weer hersteld is. Tot die tijd zal meester Mart op maandag, 

dinsdag en woensdag voor de groep staan en donderdag en vrijdag Juf 

Veerle. 

Juf Marijke (ondersteuning) is gevallen en heeft zich hierbij zodanig 

geblesseerd dat zij niet in staat is om te werken de komende tijd.  

 

tel:0572-371850
mailto:m.beukhof@ooz.nl
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9-12-2022 Nieuwsbrief nr.9 2022 

Sint is vertrokken, en de kerstbomen zijn alweer opgetuigd. Wat heerlijk om in deze donkere dagen de 

lokalen mooi te versieren (met dank aan het deco-team!) en met lichtjes op te vrolijken. Op 22 

december vieren we met school het kerstfeest. Verderop in de nieuwsbrief leest u welke activiteiten 

we organiseren! 

 

 

 

 

KALENDER 

Maandag 12-12 Leerlingenraad 

Dinsdag 13-12 14.30 Kijkmiddag Blink 

Donderdag 15-12 Ouderavond groep 7 

Donderdag 22-12 Kerstviering kinderen/ouders 

Zaterdag 24-12 Kerstvakantie 

Woe 11-1 Hoofdluiscontrole 

Woe 18-1 Show Mad Science 

 

 

 

 

Verjaardagen: 

Za 10 december Linda Oostendorp      

Za 10 december Omar Alshtywi 5 jaar  groep 1/2   

Za 10 december  Sem Lubberts  9 jaar  groep 6  

Di 13 december Maud Nijenkamp 10 jaar  groep 7   

Di 13 december  Maartje Beukhof  

Gefeliciteerd!! 

 



 

Kerstfeest 

Donderdag 22 december vieren we met de hele school en de peuters het kerstfeest. 

We starten met de inloop om 16.45: u mag uw kind in de groep brengen waar zij gezamenlijk 

zullen eten. 

Voor de ouders is er buiten op het plein soep en broodjes, zo kunnen we elkaar ontmoeten en 

het kerstfeest SAMEN vieren. 

Om 17.45 komen alle groepen naar buiten en geven we met de hele school een kleine 

voorstelling. Daarna laten we de leerlingen per groep de ouders opzoeken.  

Vervolgens  kunt u met uw kind over de kerstmarkt wandelen en de kerstknutsels van uw kind 

kopen voor een klein bedrag. Het is de bedoeling dat tussen 17.45 en 18.15 de knutsels van uw 

kind gekocht kunnen worden, na 18.15 mogen ook knutsels van andere kinderen gekocht 

worden. De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan de school. 

Om 18.30 sluiten we het kerstfeest af. 

We kijken er naar uit om na de coronajaren weer met de hele school bijeen te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad Science 

Op woensdag 18 januari komt  Mad Science op school een show geven in 

het kader van wetenschap en techniek. Vanaf 9 februari start een 

naschools programma van 6 keer een uur, waarin kinderen door allerlei 

proefjes en experimenten in aanraking komen met wetenschap en 

techniek. Informatie over inschrijven volgt nog.  

Hieronder alvast wat informatie op de website van Mad Science 

Naschoolse Cursus (madscience.org)  

 

Klussen 

Zaterdag 10 december komen er ouders op school om een aantal klussen in 

en om de school te doen. Wat ontzettend fijn dat we voldoende reacties 

hebben gekregen op de oproep.  

 Bedankt voor de hulp! 

https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus
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Regel van de maand: 

Samen delen, 

samen spelen 

Personeel 

Hennie heeft aangegeven rond de voorjaarsvakantie de willen stoppen 

met de administratieve taken binnen Heidepark. Er staat inmiddels een 

vacature online en de eerste brieven zijn al binnen. 

Ook zoeken we nog een leerkracht die op vrijdag in groep 7 les kan 

geven. Een nieuwe gespreksronde is gepland.  

Sinds vorig schooljaar is Darja Dikkers bij ons op school aanwezig als 

didactisch coach. Vorig jaar heeft zij in een aantal groepen gefilmd, en 

dit jaar is zij aanwezig in de school om ons te ondersteunen in het 

pedagogisch handelen in de groep. 
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PARKNIEUWS 

 
 

 

 

16-12-2022 Nieuwsbrief nr.10 2022 

De laatste schoolweek van 2022! Een leuke week met allemaal kerstactiviteiten, kaarsen maken, 

kerstbakjes maken, oefenen van de voorstelling en als klap op de vuurpijl de kerstviering met de hele 

school op donderdag. Fijn weekend! 

 

 

 

 

KALENDER 

  

Ma 19-12 Groep 5 t/m 8 kaarsen maken 

Di 20-12 Groep 1 t/m 4 en groep 6 kerstbakjes maken. 

Donderdag 22-12 Kerstviering kinderen/ouders 

Zaterdag 24-12 Kerstvakantie 

Woe 11-1 Hoofdluiscontrole 

Woe 18-1 Show Mad Science 

 

 

 

 

Verjaardagen: 

Za 17-12 Naud en Len Kogelman 8 jaar groep 4  

woe 21-12 Marieke Exel   12 jaar groep 8  

vrij 23-12 Milan Brok    12 jaar groep 8  

vrij 23-12 Lars Kuipers   7 jaar groep 3  

vrij 23-12 Robine van der Meer  11 jaar groep 7   

Gefeliciteerd!! 

 



 

Kerstfeest 

Donderdag 22 december vieren we met de hele school en de peuters het kerstfeest. 

We starten met de inloop om 16.45: u mag uw kind in de groep brengen waar zij gezamenlijk 

zullen eten. 

Voor de ouders is er buiten op het plein soep en broodjes, zo kunnen we elkaar ontmoeten en 

het kerstfeest SAMEN vieren. 

Om 17.45 komen alle groepen naar buiten en geven we met de hele school een kleine 

voorstelling. Daarna laten we de leerlingen per groep de ouders opzoeken.  

Vervolgens  kunt u met uw kind over de kerstmarkt wandelen en de kerstknutsels van uw kind 

kopen voor een klein bedrag. Het is de bedoeling dat tussen 17.45 en 18.15 de knutsels van uw 

kind gekocht kunnen worden, na 18.15 mogen ook knutsels van andere kinderen gekocht 

worden. De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan de school. 

Om 18.30 sluiten we het kerstfeest af. 

We kijken er naar uit om na de coronajaren weer met de hele school bijeen te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad Science 

Op woensdag 18 januari komt  Mad Science op school een show geven in het kader 

van wetenschap en techniek. Vanaf 9 februari start een naschools programma van 6 

keer een uur, waarin kinderen door allerlei proefjes en experimenten in aanraking 

komen met wetenschap en techniek.  

Zie in de bijlage de flyer met wat meer informatie! 

Naschoolse Cursus (madscience.org)  

 

Schoonmaak lees en ontdeklokaal 

Wat fijn! We hebben voldoende aanmeldingen om met een groepje het 

leeslokaal en het ontdeklokaal schoon te houden. Hartelijk dank voor het 

aanmelden  

Batterijen Battle 

Er is in totaal 212,4 KG aan batterijen opgehaald! Volgende week horen we 

of deze fantastische hoeveelheid ook een prijs oplevert! 

 

 

https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus
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Regel van de maand: 

Samen delen, 

samen spelen 

Personeel 

Juf Kirsten gaat met ingang van de kerstvakantie met 

zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Juf Mendy. We wensen 

Juf Kirsten een fijn verlof! 

 

 

 

Groep 1/2 gaat samen met 

groep 6 naar de Brugstede om 

zelfgemaakte kaarten te geven 

aan de bewoners. 

Bijlagen: escaperoom, ‘mad science’, kerstfeest in de kerk, Mathilde 

presenteert. 

 

Groep 1-4 en groep 6 gaan dinsdag kerstbakjes maken. Wilt u een kaars 

meegeven en eventueel wat versierselen? 

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


Bijlage 

 

Kerst-escaperoom in de Burgkerk 

Op zaterdag 24 december is er in de Brugkerk een Kerst-Escaperoom. Samen met Jozef en 

Maria maak je de reis naar Bethlehem, bezoek je de stal en ontmoet je de herders en de 

wijzen uit het oosten. 

Deze escaperoom is speciaal gemaakt voor alle gezinnen in Lemelerveld met kinderen in het 

basisonderwijs. Lijkt het jullie leuk om samen met je kind(eren) een escape room te beleven, 

met diverse opdrachten en een zoektocht naar codes en zo het kerstverhaal te beleven, meld 

je dan aan via onderstaand link of QR code.  Je kunt dan een tijdszone kiezen en aangeven 

met hoeveel mensen je komt, de namen en leeftijd. Bij voorkeur aanmelden met een 

groepsgrootte van 4 tot 6 personen. Dus als je met minder personen bent, handig om te 

kijken of je met andere mensen samen kunt boeken. 

https://www.plannen.nl/a/Escape-Room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plannen.nl/a/Escape-Room
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23-12 2022 Nieuwsbrief nr.12 2022 

En dan eindelijk staat de kerstvakantie voor de deur. Wat hebben we een heerlijke weken achter de 

rug met als klap op de vuurpijl het kerstfeest van donderdagavond. Ouderraad: bedankt voor het 

organiseren, alle ouders: bedankt voor alle heerlijke hapjes! Fijne feestdagen en een goed en mooi 

2023! 

 

OR 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen: 

Za 24-12 Salma Alshtywi groep 1/2 6 jaar 

Za 31-12 Lambert Bloemers groep 3 7 jaar 

Di 3-1  Maud Heuven  groep 6 10 jaar 

Za 7-1  Kristel Wunnink groep 3 7 jaar 

Zo 8-1  Juf Veerle  groep 8     

Ma 9-1  Léon Hekkert  groep 6 10 jaar 

Woe 11-1 Jill Kogelman  groep 1/2  5 jaar 

   

Gefeliciteerd!! 

 



 

 

 

 

 

KALENDER 

  

Zaterdag 24-12 Kerstvakantie 

Woe 11-1 Hoofdluiscontrole 

Woe 18-1 Show Mad Science 

Do 19-1 Open podium groep 6 

Ma 23-1 Start cito toetsen groep 3 t/m 8 

Woe 25-1 Voorleesontbijt 

Do 26-1 Week van de poëzie, thema ‘Vriendschap’ 

 

 

 

 

Mad Science 

Op woensdag 18 januari komt  Mad Science op school een show geven in het 

kader van wetenschap en techniek. Vanaf 9 februari start een naschools 

programma van 6 keer een uur, waarin kinderen door allerlei proefjes en 

experimenten in aanraking komen met wetenschap en techniek.  

Zie in de bijlage de flyer met wat meer informatie! 

Naschoolse Cursus (madscience.org)  

 

Personeel 

Juf Susanne zal na de kerstvakantie op donderdag en vrijdag een aantal momenten 

op school zijn. Wij zijn heel blij dat we Juf Susanne weer op school zullen zien. 

Juf Mirjam Bernardus zal na de kerstvakantie starten in groep 7 op vrijdag, en 

zolang juf Susanne nog niet voor de groep staat, zal juf Mirjam ook in groep 8 staan. 

Zij was donderdag ook aanwezig op school om het kerstfeest te vieren. Welkom juf 

Mirjam! 

Juf Marijke was naast haar blessures door de val ook geveld door een dubbele 

longonsteking. Gelukkig gaat het weer wat beter, zodra zij weer op school aanwezig 

kan zijn, laten we het weten. 

 

 

https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus


Vrolijke kerstgroet van ons allemaal! 
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