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

  

Allereerst een goed, gezond en gelukkig 2020,  

laten we er met elkaar een succesvol jaar van  

maken!  

Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de vakan-

tie en weer vol energie bent gestart.  

  

Zoals u in de prachtige kerstfotocollage, gemaakt 

door Rosalie, heeft kunnen zien, hebben we geno-

ten van een prachtig kerstfeest. De kinderen en 

leerkrachten 😊 zagen er erg mooi uit! Na het over-

heerlijke kerstdiner hebben we kunnen genieten 

van de, door de leerlingen, vertoonde kunsten op 

het podium! Er werd mooi gedanst en gezongen. 

Weer een moment om als ouders zeer trots te zijn op 

uw kind! Wij als team waren zeer trots dat er zoveel 

ouders waren die dit feest met ons meevierden, top! 

Ook de muziekvereniging 'Ontwaakt', heeft ons 

weer verrast met hun mooie klanken. Buiten kon u 

iets lekkers drinken en genieten van overheerlijke 

oliebollen (gesponsord door een ouder van school). 

Iedereen bedankt voor de inzet en hulp op welke 

wijze ook!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Toetsweek 1 

 

Toetsweek 2 

 

Toetsweek 3 

Margedag; Leerlingen vrij 

 
Margedag; Leerlingen vrij 

 

Margedag; Leerlingen vrij 

 



 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorloop 

We gaan het nieuwe jaar goed van start door de 

leerlingen van groep 3 t/m 8 hun beste beentje voor 

te laten zetten. We leveren zo onze bijdrage aan de-

zelfde twee goede doelen als van Weissensee4kids. 

Studenten van Windesheim die Sportkunde studeren, 

hebben ons hiervoor benaderd en gevraagd of wij 

willen deelnemen aan een sponsorloop die zij orga-

niseren.  
 

Even voorstellen.  

Wij, Alyne, Stijn en Tom, lopen samen een groeps-

stage bij Weissensee4Kids. Onze opdracht is om met 

zijn drieën een sponsorloop te organiseren om zo 

naamsbekendheid te krijgen voor Weissensee4Kids, 

wat ze doen en waar ze voor staan. In deze opdracht 

worden wij vrijgelaten om alles op onze eigen manier 

te doen. Wij hebben ervoor gekozen om deze spon-

sorloop te organiseren voor de basisscholen in Hat-

tem. Vier scholen zijn met ons in zee gegaan en willen 

mee doen aan ons evenement. Voor deze stage op-

dracht komen wij veel in contact met de scholen in 

Hattem, maar wij hebben ook de hulp ingeschakeld 

van de plaatselijke buurtsportcoaches. Zij hebben 

ons verder geholpen in het proces en in het contact 

komen met de scholen. Het bevalt ons allemaal erg 

goed hier en ons doel is om een mooi evenement 

neer te zetten, waarmee we natuurlijk zo veel moge-

lijk geld ophalen voor de stichting. Wij zijn trots dat wij 

op deze manier ons steentje kunnen bijdragen.  
 

Informatie over de dag zelf: 

Datum: 15 januari 2020 

Locatie: De Meenthe 26, 8051 KV Hattem  

Tijd:       Groep 3 t/m 5 van   9:00-10:00 

             Groep 6 t/m 8 van 11:00-12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling 

 De opbrengst van de olie-

bollen verkoop is €101,65  

Oproep! 

Hulpouders voor praktische 

hulp 

We zijn dringend op zoek naar     

helpende handjes! Geen ver-

gaderingen, alleen praktische 

hulp bij bijvoorbeeld de school 

versieren met sinterklaas, kerst 

of andere activiteiten.  

Wie komt ons helpen? Vele 

handen maken licht werk en 

het is nog gezellig ook!  

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor training in Hattem 

Start het nieuwe jaar sportief voor maar €4,- per 

training! 

Deze outdoor training kan gezien worden als een 

hippe bootcamp training. Je sport lekker buiten 

alleen en/of in een groep, waarbij je in je eigen 

tempo en intensiteit mee kunt doen. Geen verbe-

ten gezichten. Deze training is fun en functioneel. 

We werken aan uithoudings- en doorzettingsver-

mogen, aan rompstabiliteit en de juiste manier 

van bewegen. Ook personal training is mogelijk 

zie de site met de sportieve filmpjes en foto’s 

www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl. 

Hopelijk zie ik je snel tijdens een training! 
 

Met sportieve groet, 

Cynthia Huiskes 
 

Work hard no excuses! 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortuitblik 

In januari begint iedere directeur altijd met de  

formatie-inzet voor het volgende schooljaar.  

De verdeling van het totaal aantal leerlingen over 

de verschillende groepen. Hier worden het team 

en de MR nauw bij betrokken.  

  

In de maand januari/februari staan de CITO mid-

den toetsen in de groepen gepland. We probe-

ren altijd de diverse toetsen zo goed mogelijk te 

verdelen over de dag en de week. U wordt in het 

volgende tienminutengesprek geïnformeerd over 

onze bevindingen.  

  

En als laatste.... we hebben u geïnformeerd over  

de onderwijsstaking die gepland staat op 30 en 31 

januari. Ik verwacht dat ook de teamleden van 

de openbare scholen in Hattem gehoor willen ge-

ven aan deze oproep. Wij hopen dat u ons hierin 

ondersteunt en uw kind deze dagen thuis kunt op-

vangen.  

Houd u hier alvast rekening mee in de planning. 

  

Ik wens u een mooie januari maand toe, dat al 

onze wensen uit mogen komen! 

  

Met hartelijke groet,  

Conny Wencker  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl/


 
 

Buurtsportcoach Jesse maakt 

een transfer! 

De transferperiode in het voetbal is nog maar 

net begonnen en ook ik ga jullie melden dat ik 

een transfer ga maken naar een ander team.  

En dus het sportieve, en gezellige team van  

MFC de Marke ga verlaten voor een nieuwe  

uitdaging.  

Ik blijf actief als buurtsportcoach, maar vanaf 1 

februari 2020 ben ik actief in de gemeente  

Oldebroek voor het team van Goedbezig Olde-

broek.  

Aan mijn tijd als buurtsportcoach in Hattem 

houd ik veel mooie en waardevolle herinnerin-

gen over.  

En met trots kijk ik dan ook terug naar wat wij als 

buurtsportcoaches in samenwerking met  

scholen, verenigingen en andere partijen de  

afgelopen 3,5 jaar hebben neergezet in de  

gemeente Hattem.  

  

Via deze weg wil ik jullie allemaal alvast ontzet-

tend bedanken voor alle mooie momenten, jul-

lie enthousiasme en steun. Zonder jullie waren 

de buurtsportcoaches niet wat ze/we nu zijn in 

Hattem.   

Bedankt!  

  

 

Graag tot ziens.               

  

Sportieve groet,  
Jesse Terpstra  

 
 

 
Buurtcoach Jesse uitzwaaien 

Jesse gaat Hattem verlaten voor een 

nieuwe uitdaging als buurtsportcoach in de 

gemeente Oldebroek. 

In de 3,5 jaar dat hij werkzaam was in Hat-

tem zijn er mooie resultaten geboekt! 

Dit willen wij natuurlijk niet zomaar aan ons 

voorbij laten gaan. Daarom willen we jullie 

allen de mogelijkheid bieden om Jesse uit te 

zwaaien. 

 

Bij deze nodigen we je uit op donderdag 30 

januari tussen 17.00 – 19.00 uur in de Foyer 

van MFC de Marke. 

 

Met sportieve groet, 

Mara Glastra en Marijke Tip 

De buurtsportcoaches 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Hattem Heroes 
 

Gezond eten, drinken én  

Voldoende bewegen dragen  

bij aan een gezonde leefstijl en  

een gezond gewicht.  

Vind je het moeilijk om gezonde keuzes in eten en 

drinken te maken? En zou je eigenlijk wat meer 

moeten bewegen en sporten?  

Hattem Heroes  helpt ouders en kinderen van 4-18 

jaar hierbij. Het team van Hattem Heroes bestaat 

uit een kinderfysiotherapeut, een (school)maat-

schappelijk werker en een diëtist. Als je mee wilt 

doen aan het programma kun je je kind aanmel-

den bij een (school)maatschappelijk werker. Na 

een intake volgt er een kennismaking met het 

kind.  

Sporten, voedingsadviezen en motivering maken 

allemaal onderdeel uit van het programma. Het 

programma wordt met zowel ouders als kind be-

sproken. Daarna kunnen we starten! 

Er zijn geen kosten verbonden aan Hattem Heroes. 

Aanmelden voor Hattem Heroes kan via maat-

schappelijkwerkhattem@verian.nl of 06 5080 9306. 

Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage. 

 

 

Carnaval op De Vlonder 

 

Aangezien Carnaval aan het eind van de voor-

jaarsvakantie plaatsvindt, hadden wij als team in 

eerste instantie besloten om hier geen aandacht 

aan te schenken. De leerlingen (en juffen en 

meesters😉) van De Vlonder en de beide groe-

pen 7 van Het Palet vinden dit echt jammer en 

zouden het heel erg leuk vinden om toch Carna-

val te vieren.  

We hebben daarom besloten om op 12 februari 

alsnog carnaval te vieren! 

Nadere info krijgt u binnenkort van ons. 
 

ALAAF!!! 
 

 

 

 

Outdoor training in Hattem 

Start het nieuwe jaar sportief voor maar  

€4,- per training! 

 

Deze outdoor training kan gezien worden  

als een hippe bootcamp training.  

Je sport lekker buiten alleen en/of in  

een groep, waarbij je in je eigen tempo  

en intensiteit mee kunt doen.  

Geen verbeten gezichten. Deze training  

is fun en functioneel. We werken aan  

uithoudings- en doorzettingsvermogen,  

aan rompstabiliteit en de juiste manier  

van bewegen.  

Ook personal training is mogelijk zie de  

site met de sportieve filmpjes en foto’s  

www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl. 

 

Hopelijk zie ik je snel tijdens een training! 
 

Met sportieve groet, 

Cynthia Huiskes 
 

Work hard no excuses! 
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IKC De Meenthe – Hattem 
 

 

Hallo Allemaal,  

  

Hierbij ook een update vanuit de BSO!!  

Voor de kerstvakantie hebben wij weer twee leuke workshops gehad. 

De kinderen hebben hun eigen T-shirt gepimpt, het zijn weer prachtige 

creaties geworden.  De andere workshop was best wel een beetje 

spannend, want toen kregen wij bezoek van twee stoere bewakers die 

in een echte gevangenis werken!! We hebben met zijn allen heel veel 

vragen aan ze gesteld, veel foto's gezien van gevangenissen, hand-

boeien vastgehouden, een helm op gehad en scheenbeschermers 

omgehad. De BSO juffen hoeven in ieder geval niet meer bang te zijn 

want de kinderen weten heel goed hoe ze hun grenzen moeten aan-

geven en ze kunnen ontzettend hard trappen wanneer er iemand komt 

inbreken!  

Ook dit jaar hebben wij weer allerlei leuke thema's op het programma 

staan en gaan wij onder andere starten met het project JONGleren in 

het Verkeer. Dit project is er speciaal voor de jongere kinderen op onze 

BSO zodat ook zij veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.  

Graag tot snel!          

Marjolein & Mariëlle 

Team BSO De Meenthe 

 

 

 

 

 


