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

Onderwijsstaking  
Graag bedank ik u voor het getoonde begrip rondom 

de onderwijsstaking. De leerkrachten van de beide 

scholen gaven gehoor aan de stakingsoproep. Met 

name de extra handen in de klas, waardoor we nog 

beter tegemoet kunnen komen aan alle hulpvragen en 

diversiteit, is zeer wenselijk. Ook de werkdruk is een veel 

gehoord item. En ik begrijp het ook, want wat ge-

beurde er op de eerste stakingsdag…. In onze  
groepsapp kwamen verschillende berichten over het 

schrijven van de rapporten, het maken van de 

handelingsplannen voorbij. Daarnaast werd er 

overleg gevoerd met de duo leerkracht en werden 

toetsen geanalyseerd zodat de leerkrachten goed 

kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van ieder 

kind. Tja, was daar die staking nu voor? Gebleken is 

dat de leerkracht de tijd hard nodig heeft voor de 

administratie om het lesgeven heen. 
 

Afscheid meester Jesse  
Aan het einde van de stakingsdag hebben we met het 

team van De Vlonder meester Jesse bedankt voor alle 

gymlessen en zijn collegialiteit. We gaan zijn en-

thousiasme en deskundigheid zeker missen. Juf Marijke 

neemt de lessen tijdelijk over. De nieuwe meester stelt 

zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. 

 

 
 

 

Welkom aan….  
 

Sanne en Davis zijn bij ons op school 

begonnen in groep 1! Veel 

leerzame en gezellige jaren bij ons 

op school gewenst. 
 
 
 

 

Verjaardagen... 
 

 

Deze maand zijn de volgende 

leerlingen jarig 
 

 

2 Sanne 

 

20 Quincey 

 

20 Esmee 

 

21 Davis 

 

24 Fleur 
 

28 Roy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nog of alvast gefeliciteerd! 



 

75 jaar Bevrijding 
 

Op zaterdag 18 april is het 75 jaar geleden 

dat Hattem is bevrijd door de Canadezen.  
Alle groepen 8 van de basisscholen in Hattem 

worden uitgenodigd door de gemeente Hattem 

om dit groots te vieren.  
Eind maart komt burgemeester Toon van Asseldonk 

op bezoek in de klas om met de kinderen in 

gesprek te gaan over oorlog en bevrijding en 

nodigt ze uit voor zaterdagmiddag 18 april: stille 

tocht, herdenking bij de Dijkpoort (iedere school 

mag een krans leggen) en mega-buitenbioscoop 

op de Markt ‘Oorlogswinter’ met extra een 

speciaal filmpje van Jan Terlouw. 
 

 
 

 

Uitnodiging!  
 

Alle leerlingen van groep 8 worden hierbij uitgenodigd 

om op maandag 10 februari om 15.00 uur naar de 

bibliotheek in De Marke.te komen, daar deelt de burge-

meester Toon van Asseldonk de eerste gratis boeken 

Oorlogswinter uit. 
 

Een wereldse dag 
 
Op donderdag 5 maart hebben we de cultuurdag op 

school. Deze dag zal in het teken staan van dansen van 

over de hele wereld. Dans is een van de onderdelen die 

horen bij het cultuuronderwijs op school. We gaan deze 

dag per combi-groep een dans voorbereiden, onder lei-

ding van dansinstructeurs van ‘Moves’ uit  
Zwolle. Zij zullen in de ochtend de kinderen een dans 

uit een bepaald wereld-  
deel aanleren. ’s Middags hebben we  
eerst een generale repetitie en daarna volgt een 

spetterende show, waarbij u als ouders aanwezig mag 

om 13.30 u. zijn. U bent van harte welkom! 
 

We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen 

schminken. Dit zal zijn van 12.45- 13.15. Het hoeven geen 

hele mooie kunstwerken te worden, soms zijn een paar 

strepen op het gezicht al voldoende. Kunt u helpen wilt u 

dit dan doorgeven aan juf Maaike (groep 1/2) of juf 

Marieke (groep 3/4).Alvast bedankt! 



Even voorstellen….  
 

Mijn naam is Leon ten Klooster, 26 jaar. Ik woon in Zwolle en ik kan 

zeggen dat ik echt een passie voor bewegen heb. Zowel in het 

onderwijs als op persoonlijk gebied vind ik sport, spel en/of bewe-

ging een randvoorwaarde voor een gezond leven. Dit gaat na-

tuurlijk verder dan alleen de fysieke voordelen, want ook samen-

werking, zelfstandigheid en een gevoel van erbij horen komen 

hierin naar voren. Om er maar een paar te noemen. Ook dit zijn 

punten waar ik tijdens mijn lessen binnen en buiten de scholen 

veel aandacht aan zal besteden. 
 

Zelf deed ik altijd mee aan zo veel mogelijk sporten, waarbij ik nu 

een aantal jaar mijn tijd besteed aan atletiek met (tot nu) als 

hoog-tepunt een 6e plaats op het NK bij de 400m. Daarnaast doe 

ik graag aan downhill mountainbiking, ben ik regelmatig te 

vinden in een CrossFit box en speel ik graag piano om lekker te 

ontspan-nen. 
 

Door mijn eerdere lesgeefervaringen weet ik waar kinderen 

tegen-aanlopen en welk effect de mate van plezier heeft op hun 

leer-proces (en dit is bij volwassenen in mindere maten natuurlijk 

het-zelfde). 
 

Dit is iets waar bij mij echt de focus op ligt om zo de best 

mogelijke basis te vormen voor een gezond en actief leven. 
 

Mocht je nog vragen hebben dan mag je ze altijd stellen. 
 

Met sportieve groet, 
 

Leon ten Klooster 

 

Opbrengst Kids4Kids Sponsorloop: €2529,40!!  
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Een kijkje in de klas 
 

Deze maand een kijkje in groep 7/8. 
 

 

We zijn met Alles in 1 met een nieuw project begonnen: 
 

‘Prehistorie, Grieken en Romeinen’. 
 

Om ons in de prehistorie te verplaatsen hebben we grotschilderingen gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We sluiten dit thema af met een toneelstuk waar jullie (natuurlijk) voor worden uitgenodigd! 



‘Blij met Mij’ 
 
Training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar uit Heerde, Hattem en Epe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Blij met mij’ geeft kinderen meer veerkracht en zelfvertrouwen. 

 

Na de voorjaarsvakantie start voor de eerste keer 

een ‘Blij met mij’ training in Heerde. ‘Blij met mij’ is 

een training die kinderen én ouders/verzorgers be-

geleidt. Kinderen leren talenten en kwaliteiten (her-

)ontdekken, verantwoordelijkheid nemen en helder 

communiceren met hun omgeving.  
Wat ‘Blij met mij’ uniek maakt, is dat het start vanuit de 

talenten die een kind heeft, dat waar een kind blij van 

wordt, in plaats van dat tekorten of problemen het 

uitgangspunt zijn. Kinderen worden hierdoor van 

binnenuit sterker gemaakt en dat zorgt voor dieper 

leren dan alleen het stimuleren van ge-

dragsveranderingen. Het veelvuldig betrekken van 

ouders en anderen mensen uit de kring van het kind 

maakt de training extra krachtig en kan zorgen voor 

duurzame veranderingen. Dan gaat het verander-

proces door, ook als de training is afgelopen. 

In 5 kindermiddagen en 3 ouderavonden wordt er 

op een ontspannen en uitnodigende manier veel 

geleerd. Dit gebeurt onder andere aan de hand 

van oefeningen, persoonlijke ervaringen, een stukje 

theorie, praktische eye-openers en beeldende kin-

derverhalen. 

 

 

Voor de kinderen betekent dit dat ze allerlei leuke 

dingen gaan doen (toneel, knutselen, schilderen, 

praten, en nog veel meer…) en tegelijk van alles 

over zichzelf, hun gevoel en gedrag ontdekken.  
Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het 

zelfbeeld van kinderen. Daarom worden zij nadruk-

kelijk betrokken. Zij krijgen in 3 ouderbijeenkomsten 

handvatten om op een andere manier naar hun kind 

te kijken en om het kind te kunnen ondersteunen bij 

het zien en ontwikkelen van de eigen kracht. Het 

concept van ‘Blij met mij’ bestaat inmiddels al ruim 12 

jaar. De ervaring is dat de trainingen keer op keer vol 

zitten, de ouders erg tevreden zijn en er echte 

positieve veranderingen bij kinderen zichtbaar 

worden. De training is op steeds meer plaatsen in 

Nederland en Vlaanderen te volgen. Vanaf dit 

voorjaar dus ook voor kinderen uit de gemeenten 

Heerde, Hattem en Epe. De training is bedoeld voor 

kinderen voor wie een gezonde dosis zelfvertrouwen 

en veerkracht niet vanzelfsprekend is. 
 

 

Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn die onzeker 

zijn of bang zijn om fouten te maken. Kinderen die 

het moeilijk vinden om vrienden te maken of gepest 

worden. Maar ook kinderen die opgroeien in 

situaties die veel van hun veerkracht vragen, zoals 

bij zorgen of ziekte in hun gezin. ‘Blij met mij’ is er 

ook voor teruggetrokken kinderen die niet zo goed 

voor zichzelf op durven komen. Of juist kinderen die 

snel van zich af slaan, omdat ze niet goed weten 

hoe het anders kan. Voor kinderen die blijven 

hangen in negatieve gedachten over zichzelf. En 

voor kinderen die snel boos worden, of kinderen die 

snel gaan huilen. Kinderen mogen met hun eigen 

vraag komen, iets dat ze zelf graag anders willen en 

waar ‘Blij met mij’ hen bij kan helpen. 

 

 

‘Blij met mij’ start op woensdag 4 maart 

2020 in het MFA De Rhijnsberg, 

Rhijnsburgerlaan 7a in Heerde.  
De training wordt in principe om de twee 

weken gegeven op woensdagmiddag 

van 14.00 tot 16.30 uur. 

 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
 

 

Wilt u meer informatie? 

Kijk op www.blijmetmij.nu .  
U kunt ook bellen met Mieneke Aalberts 

(06-37546851) of contact opnemen met 

het CJG in Heerde, Hattem of Epe.  
Aanmelden voor de training kan 

via baliecjg@heerde.nl .  
Voor de deelname wordt een eigen 

bijdrage van 25 euro gevraagd. 

http://www.blijmetmij.nu/
mailto:baliecjg@heerde.nl


IKC De Meenthe – Hattem 
 
 
 
 
 

 

De eerste paar weken van het nieuwe jaar zijn alweer voorbij ge- 

 

vlogen! Wij zijn al goed op weg met het thema Verkeer en hebben 

donderdag 6 februari hier een ouderavond over. Die avond komt er 

een dame van Jong Leren in het Verkeer meer vertellen over dit 

thema. 

 

Het is alweer bijna Valentijnsdag. Dit jaar valt deze dag op de 

vrijdag voor de voorjaarsvakantie. Op de BSO gaan wij deze dag 

vieren met een echte Valentijnslunch! De kinderen van de BSO 

mogen dan iemand uitnodigen die zij lief of aardig vinden om 

samen een beschuitje mee te eten. Of wat anders natuurlijk! 

 

Ook in de voorjaarsvakantie hebben wij een gave activiteit op het 

programma staan! De activiteiten consulent van Doomijn heeft na-

melijk een te gekke show geregeld die gegeven zal worden door 

één van de professoren van Mad Sience. In deze show vliegen de 

reacties om je oren. Heb je wel eens gehoord van 

olifantentandpasta? We laten de meest coole experimenten zien 

tijdens deze chemische show. 

 

Tot de volgende keer! Team BSO De Meenthe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor alle OOZ medewerkers was er gisteren een congres georganiseerd. 

Teamup (Together Everyone Achieves More). Het thema was ‘verbinding’. 

Een dag van reflectie op alle betekenisvolle verbindingen die het onderwijs 

zo mooi en uitdagend maken.  
Het was een interessante, leerzame en gezellige dag.  


