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Van de directeur, Antoinette Holterman
r: het aantal groepen
Hierbij wil ik u een update geven met betrekking tot de stand van zaken omtrent
waarmee we in het schooljaar 2019-2020 gaan starten.

De afgelopen maanden is er zeker niet stil gezeten en is er veelvuldig overleg geweest met de
Medezeggenschapsraad, de Schooladviescommissie en Catent om ons huisvestingsbeleid en de prognoses te
bespreken. Ook is er intensief en prettig contact met de directeur van de Uitleg.
De prognoses geven aan dat wij door blijven groeien en op basis van het huidige leerlingenaantal en het
aantal inschrijvingen van leerlingen starten wij het aankomende schooljaar met 12 groepen.
Dat betekent dat er 9 groepen op de hoofdlocatie geplaatst zullen worden en 3 groepen op een dislocatie.
Conform het huisvestingsbeleid, dat met de medezeggenschapsraad besproken is, zal de middenbouw op de
dislocatie onderwijs krijgen en de onder- en bovenbouw op de hoofdlocatie.
De onderhandelingen tussen het schoolbestuur van Catent, het schoolbestuur van de Uitleg en de
Gemeente Dalfsen zijn in volle gang of we hier, net als dit jaar, maar nu met 3 groepen naar toe kunnen.
Zodra er meer duidelijk is zal dit z.s.m. met u gecommuniceerd worden.

Studiedag (van Antoinette Holterman)
Afgelopen maandag hebben we als team een mooie studiedag gehad.
Een van de onderwerpen op de agenda was het aanscherpen van de schoolregels
m.b.t. onze basiscommunicatie.
We hebben de afspraken weer helder m.b.t. een aantal zaken:




de binnenkomst van de leerlingen en de positie van de leerkracht
hoe we stilte vragen (centrale plek in de klas, hand omhoog en aftellen)
hoe we de beurten verdelen ( hier kunnen verschillende manieren voor
ingezet worden en ook de coöperatieve werkvormen)
 wat we verwachten wanneer de leerlingen zelfstandig (ver) werken: o.a.
inzet van de time-timer, inzet van het stoplicht( geluidsniveau), het lopen
van een vaste hulpronde en de inzet van de vragenkaartjes van de leerlingen
 straffen/belonen: o.a. positief gedrag bekrachtigen/complimenten geven en preventief handelen
(verwachtingen uitspreken en terugkomen op de verwachtingen)
 (Omgaan met) materialen: o.a. einde van de dag de tafel leeg , klassendienst zorgt in de midden- en
bovenbouw voor een opgeruimd lokaal, de aankleding van de klas (leerrijk maar overzichtelijk)
We hebben afgesproken om elkaar hier ook feedback op te geven, kortom ook wij blijven een lerend team!

Truus Vredeveld
Vanaf volgende week is Truus Vredeveld helemaal afwezig, we kunnen op dit moment niet inschatten voor
hoe lang dat zal zijn. We zijn op zoek naar vervanging.

Kleur en fleur bij de hoofdingang
Afgelopen zaterdag zijn een aantal ouders weer
verder gegaan met ons Groene Schoolplein (DANK!)
en hebben de containers bij de hoofdingang een
andere plek gekregen.
Daarvoor in de plaats staan er nu fleurige
bloembakken. Rosaline van Emmen ( onze
vrijwilligster) heeft deze week de bakken prachtig opgemaakt.

Koningsspelen
Op 12 april zijn de Koningsspelen!
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers/oma's/opa's/.... die ons bij de kleuters willen helpen met het
begeleiden van een groepje tijdens de Koningsspelen (van 9.00-12.00 uur)
Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die broodjes willen smeren voor de lunch van de kinderen.
Aanmelden via de mail bij Lieke (l.ruiter@catent.nl).

Actie Eerste H Communie
Een rolstoelbus voor Mees!!
Mees is een jongen van ruim 5 jaar oud met het Rett-syndroom. Hij is ernstig meervoudig beperkt en kan
niet lopen of praten. Mees heeft epilepsie, een lage spierspanning en is hypermobiel, vorig jaar is er een PEG
sonde geplaatst waardoor hij nu sondevoeding krijgt. Mees is 24 uur per dag van zorg afhankelijk. Hij heeft
een rolstoel en om hem te kunnen vervoeren is een rolstoelbus noodzakelijk, zodat hij een beetje vrijheid
krijgt. De ouders van Mees hebben helaas niet de middelen om een bus te kunnen bekostigen.
Daarom komen wij in actie!!
Helpt u ons mee geld in te zamelen voor Mees. Op 17 april na school starten wij op het plein met de verkoop
van broodjes knakworst en ranja.
Groep 4A en 4B starten rond 12:45 met een sponsorloop op wielen (rolschaatsen, step, skeelers, etc.)
We gaan zoveel mogelijk rondjes rijden voor Mees.
Op het schoolplein komt een melkbus te staan voor donaties. Wij hopen dat jullie in grote getalen aanwezig
zullen zijn om onze groep 4 aan te moedigen en er een gezellige middag van te maken. Mees zal er ook bij
zijn. Help ons helpen! Vanaf 15 april staat er op beide locaties een melkbus voor extra donaties.

Schoolvoetbaltoernooi
A.s. woensdag 3 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. Op basis van het aantal
aanmeldingen zijn bij de jongens drie teams en bij de meisjes twee teams ingeschreven. Wim Ekkelenkamp
heeft dit allemaal gecoördineerd, onze hartelijke dank! We wensen Wim, de begeleiders en vooral de
jongens en meisjes heel veel plezier en succes! De voetballers hebben de indeling op papier mee naar huis
gekregen en in de bijlage treft u het wedstrijdschema aan. De 2 teams die om 13.00 uur hun eerste wedstrijd
moeten spelen zijn om 12.00 uur vrij van school zodat zij op tijd (12.40 uur) op het sportpark kunnen zijn.

Groene schoolplein
Zoals u heeft kunnen zien vorderen de werkzaamheden voor het groene
schoolplein gestaag. Diverse ouders hebben zaterdag geholpen bij het
realiseren van het verdwaalbos. Hartelijk dank daarvoor!
De boomstammen die hiervoor gebruikt zijn, moeten dichter tegen elkaar
aangroeien en daarom worden de boomstammen van het verdwaalbos
a.s. maandag bewaterd. We vragen de kinderen van de groepen 1 t/m 4
dan ook om daarvoor maandag een emmer mee naar school te nemen.

Groep 5 bezoek melkveehouderij Hollak
Mede in het kader van ons project Chocolade, zijn wij vandaag op de fiets naar het bedrijf geweest. Wij werden daar
hartelijk ontvangen met chocolademelk, gemaakt van Jerseymelk. Dat smaakte ons heerlijk. Daarnaast werden wij ook
nog door Monique getrakteerd op pannenkoeken, die ook gemaakt waren met de vettere melk van de Jerseykoeien.
Toen volgde er een rondleiding op het bedrijf. Frank vertelde op een bevlogen manier over zijn passie: melkveehouder
zijn. De kinderen hadden heel veel vragen, deze konden beantwoord worden door Frank en Monique. We mochten
allemaal de kalfjesstal in om de dieren te bewonderen, aaien. Dit was een groot succes, wat een belevenis. Tot slot
waren wij getuige van de eerste weidegang van de dieren. Dit was voor Frank en Monique net zo spannend als voor
ons, het was voor hen ook de eerste keer dat hun nieuwe kudde koeien de wei in gingen. Wat hebben we genoten van
de rare sprongen en het luide geloei. Een zeer leerzame en leuke middag. Foto’s hiervan zijn te zien tijdens de
kijkochtend van het project: Chocolade op woensdag 10 april van 11.30 tot 12.00 uur.
+

Hörstel
Om 8:25 vertrok groep 7 naar Duitsland. Dat duurde 1 uur en 30 minuten.
We kwamen aan op de school in Duitsland daar stonden onze maatjes te wachten. We gingen naar binnen daar
kregen we een opvoering van de school. We kregen te horen wat we die ochtend gingen doen. In de klas
werden we in 2 groepen gesplitst. De ene groep ging tekenen en de andere groep ging spelletjes doen. De
groep die ging tekenen deden op het laatst nog memory. We gingen eerst alles opruimen en toen gingen we
naar de aula. Daar kregen we super veel eten. Met veel groenten en fruit. Daarna gingen met 3 bussen naar de
hurkende vrouw. We moesten 0,7 km lopen om de hurkende vrouw te zien. toen we helemaal boven waren
had je een uitkijktoren om het te kunnen zien. Het was heel druk daardoor konden een paar kinderen het niet
zien. We gingen weer terug naar de bussen. We kwamen weer aan op de school daar kregen we veel taart en
koekjes. Daarna gingen veel kinderen naar de toilet. En we mochten een paar snoepjes voor de heen en terug
weg. De meeste kinderen werden misselijk in de bus omdat het daar veel te warm was voor een paar kinderen.
Groetjes: Ninthe Wessels en Sarah De Graaf uit groep 7.

Beroepenmarkt
Vrijdagmiddag vond de beroepenmiddag plaats voor groep 5 t/m 8. Wat was het een geweldige middag!
Ouders, hartelijk bedankt dat jullie de moeite hebben genomen om op kindniveau te vertellen wat jullie
beroep inhoudt. De werkkleding en/of meegebrachte materialen maakten de uitleg helemaal compleet.

Van Okke en Vera groep 7
Hallo beste lezer, wij hopen u met dit stukje iets bij te brengen over de beroepenmiddag. De beroepenmiddag
hield in dat iedereen langs ging bij vier van de vele "kraampjes'. Sommige beroepen vielen in de smaak bij
leerlingen maar niet iedereen was even enthousiast. Er waren vele beroepen bij verschillende letters, deze
waren aangegeven op de plattegrond. Een aantal beroepen hiervan waren: Arts-long poli, advocaat,
jeugdverpleegkundige, elektricien, ICT enz. Het was heel leerzaam maar achteraf zeiden velen dat ze zelfs na
deze middag nog steeds later wilden beslissen wat ze willen worden. Wel zijn velen al georiënteerd in de
richting die zij later op willen gaan met hun beroep. Niet iedereen was even enthousiast over de
beroepenmiddag maar de leraren kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Van Luitzen & Merlijn groep 8
Vrijdag 22 maart was de beroepenmarkt. Leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben de hele middag naar beroepen
van ouders geluisterd. Er waren ouders en opa’s en oma’s van de kinderen. Het was een goot succes vele
juffen zeiden dat het voor herhaling vatbaar was. Ook de kinderen vonden het leuk. Er waren 23 beroepen en
daarvan mocht je bij 4 beroepen kijken.
De beroepen gaan van
accountant tot masseuse.
De ouders vonden het ook leuk
ons over hun beroep te vertellen.

