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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

November
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Margedag (leerlingen vrij)

Staking (leerlingen vrij)

Sint Maarten
Hattemse scholenmarkt
(groep 7 en 8 ouders en
leerlingen)
Sinterklaas komt aan in
Nederland

December
(gr. 1-2 ’s
5 Sinterklaasviering
middags vrij)
19 Avond: Kerstfeest
20 Alle groepen om 12.00 vrij
21 Kerstvakantie t/m 5 januari

We hebben hopelijk allemaal kunnen genieten van
de herfstvakantie, het weer zat in ieder geval mee!

Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)
De komende periode staat in het teken van de uitwerking van de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. Hiervoor is het leerlingvolgsysteem ‘Zien’
ingevuld en ook het sociogram. U heeft afgelopen
week het SEO-oudergesprek gehad.

Welkom aan….
Adam en Yara zijn bij ons op school
begonnen in groep 5!
Veel leerzame en gezellige jaren bij ons
op school gewenst.

Margedag 4 november
Op de margedag van 4 november krijgen we een
lezing van Lars Lammers aangeboden. Lars is gedragsspecialist. Hij vertelt ons over het escaleren van gedrag.
De studiedag wordt door de beide teams van de twee
openbare scholen in Hattem gevolgd. We verwachten
met meer kennis en inzicht in onze rugzak weer te
vertrekken.

Onderwijsstaking op 6 november
Het onderwijs verdient meer aandacht en waardering.
Daarom gaan medewerkers, woensdag 6 november
staken. Het doel is, ervoor zorgen dat het beroep
aantrekkelijker wordt en zo gemotiveerde leerkrachten
binnen te krijgen en te houden.
Fijn dat u ons als ouders wilt ondersteunen!
En dan nog..........Sint-Maarten, Sinterklaas en het
kerstfeest natuurlijk!
We zien u graag bij alle activiteiten van de komende
maanden!
Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Verjaardagen...
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig
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Tala
Tim
Demy
Brian
Livai
Esmee
Liza
Siem
Anne-Sophie

Alvast gefeliciteerd!

Programmeren is cool!

VO-Scholenmarkt

Op zaterdag 9 november 2019 organiseert Luminis
in samenwerking met Hogeschool Viaa opnieuw
de Devoxx4kids dag. Heeft u kinderen die meer
willen weten over programmeren? En zijn ze tussen
de 10 en 14 jaar oud? Dan is dit hun kans!

Op 14 november is er weer een VO-scholenmarkt in
Hattem, dit jaar op de Van Heemstraschool. Deze
informatieavond is voor leerlingen en hun ouders uit
groep 7 en 8 en kan u op weg helpen bij het kiezen
van een school die bij u en uw kind past.
Vindt u het leuk om daarbij aanwezig te zijn; lever
dan het antwoordstrookje in bij de leerkracht.

Playing for succes
Locatie is Hogeschool Viaa in Zwolle. Tijdens de
dag worden de kinderen begeleid door studenten van de Pabo van Viaa en kunnen diverse toffe
workshops volgen die worden gegeven door medewerkers van softwareontwikkelaar Luminis.
Toegang is gratis, maar wel even aanmelden van
te voren. Tijdstip is van 9.00 – 16.30.
Kijk voor meer informatie, het programma en
aanmelden op de site http://www.devoxx4kids.org/nederland/

Onze school maakt al jaren gebruik van het aanbod van Playing for Succes. Als u van dit mooie
aanbod gebruik wilt maken, kunt u dat bij de leerkrachten aangeven.
Playing for Success is een uniek programma dat
zich richt op leerlingen van het basisonderwijs en
het voorgezet onderwijs. Gedurende 10 tot 12
weken werken de leerlingen aan hun sociale
(prestaties) in een bijzondere omgeving (WOWfactor): Het PEC Zwolle stadion en het Landstede
sportcentrum). Het programma zorgt ervoor dat ze
weer in zichzelf gaan geloven waardoor de prestaties op school verbeteren. Alles draait om de
WOW-FACTOR!

Mededeling
Evaluatie groepen 7 van Het Palet op
locatie De Vlonder
Maandag 14 oktober heeft de eerste
evaluatie plaatsgevonden. Met de
aanwezige ouders zijn we in vier groepen uiteengegaan en hebben met
elkaar de tips en tops besproken m.b.t.
de volgende thema’s:
Sociale integratie, Activiteiten, Schoolplein en op de laatste flap konden de
ouders ons meegeven wat ze verder
nog belangrijk vonden.

Een kijkje in de klas
Net als vorig schooljaar nemen we per maand weer een kijkje in de klas. Groep 5/6 mag het spits afbijten!

Welkom in: groep 5/6
De eerste (gouden) weken van het nieuwe schooljaar zijn voorbij gevlogen.
Op donderdag 17 oktober vond de afsluiting van
de gouden weken plaats.
De kinderen van groep 5/6 hebben voor deze afsluiting een green screen filmpje gemaakt. Hoe dat
precies in zijn werk ging heb ik even aan wat kinderen uit de klas gevraagd en vol enthousiasme
hebben zij mij verteld hoe zij dit klusje geklaard hebben. De kinderen hebben in groepjes een tekening,
die aansloot bij het thema: ‘‘samen leren, samen leven, samen spelen’’ bedacht en gemaakt. Belangrijk was, dat er bij de tekening geen witte plekken
meer te zien waren, anders zou de green screen zijn
werk niet kunnen doen. Nadat de tekening klaar
was, hebben de kinderen een filmpje opgenomen
voor het groene scherm. Hierbij moesten ze net
doen alsof ze ‘op hun eigen tekening’ waren. Juf
Saskia heeft vervolgens de filmpjes en de achtergronden aan elkaar gemonteerd, waardoor er een
gave film als eindresultaat ontstond. Tijdens de afsluiting van de gouden weken hebben we de film
(in samenwerking met groep 7/8) met de hele
school op een groot scherm in de hal gekeken.

