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Verjaardagen... 

Deze  maand zijn de volgende  

leerlingen jarig: 

 

  3 november Tala 

11 november Brian 

11 november Livai  

19 november Liza 

26 november Siem  

30 november Anne-Sophie  

  

 

Gefeliciteerd 

 allemaal! 

 

 

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

 

De herfstvakantie zit er weer op en we zitten alweer in 

de maand november.   

Tijdens de margedag, net na de herfstvakantie, heb-

ben we via teams de groepsbesprekingen gehouden. 

De leerkrachten hebben met Christina en Annet de 

groep en de individuele leerling doorgesproken. Hier-

bij wordt er gekeken naar de ingevulde Zien lijsten, het 

Sociogram en de resultaten op de E toetsen, deze 

toetsen hebben betrekking op het voorgaande 

schooljaar. Het is prettig om elkaars vakkennis te ge-

bruiken en de groeps- en leerlingresultaten vanuit ver-

schillende invalshoeken te bekijken. U bent onlangs op 

de hoogte gebracht over de bevindingen.  

Mogelijk heeft u het gezien op Facebook, maar sinds 

vorige week geven we op dinsdag- en donderdag-

middag diverse workshops aan onze leerlingen. Tijdens 

de workshops kijken we naar de leerlijnen op diverse 

gebieden. Denk hierbij aan creatief, techniek, mens 

en natuur, burgerschap etc.. Op de ochtend staan de 

vakken taal, lezen en rekenen centraal. We merken 

dat het erg leuk en leerzaam is voor de leerlingen om 

in een gemixte groep (groep 4 t/m 8 door elkaar) di-

verse technieken en activiteiten aangeboden te krij-

gen. Op dinsdag doen ook de leerlingen van groep 7 

van Het Palet mee. Samenwerken, elkaar leren ken-

nen, iets nieuws leren ... Hoe mooi is dat?!   

Dit jaar zal de komende periode en de voorbereiding 

van alle feesten er iets anders uitzien. We volgen de 

richtlijnen beschreven in het protocol en kijken graag 

naar dat wat we wel met elkaar kunnen doen.  

 

Een goede tijd en blijf gezond!  

Hartelijke groet, Conny Wencker  

 

 

NIO groep 8 

 

 

 

 

 

 

Welkom aan…. 

Oguzhan is bij ons op school begon-

nen! Veel leerzame en gezellige jaren 

bij ons op school gewenst.  

 

 

Sinterklaasviering 

 

 

 

 

 



Even voorstellen……  

  

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

  

        

 Beste ouder(s)/verzorger(s), graag zou ik mij bij 

deze aan u willen voorstellen.  

 

Mijn naam is Kim Busscher en ik ben 20 jaar oud. 

Ik woon samen met mijn ouders en zusje in 

Hattem. Ik ben een erg enthousiast en creatief 

meisje die niet stil kan zitten en het dus erg leuk 

vindt om bezig te zijn met kinderen. 

 

Na mijn tl-diploma te hebben gehaald ben ik 

begonnen met een MBO-opleiding Toerisme & 

Recreatie niveau 4 op het Deltion College in 

Zwolle. Ik heb tijdens deze opleiding veel stage 

gelopen met kinderen, waar onder een half 

jaar in het animatieteam. 

 

Na mijn MBO-opleiding ben ik begonnen met 

de HBO-opleiding op het Windesheim College 

in Zwolle, genaamd Pedagogiek Management 

Kind en Educatie, waar ik alweer in het tweede 

jaar van de opleiding zit. Ik heb voor deze 

opleiding gekozen, omdat ik bij mijn vorige 

opleiding erachter ben gekomen dat ik het 

werken met kinderen onwijs leuk vind om te 

doen. 

 

Voor mijn opleiding loop ik de dinsdagen stage 

bij juf Cosytha in groep 7/8. Inmiddels loop ik al 

een maand stage bij OBS De Vlonder en ik heb 

het hier onwijs naar mijn zin! Tijdens mijn stage 

hoop ik veel te leren over de ontwikkeling van 

de kinderen, de kinderen te helpen en veel 

plezier te beleven samen met de kinderen. 

 

Verder doe ik naast mijn school en stage in mijn 

vrije tijd graag aan voetbal en Jazz Ballet en 

geef ik met plezier ook de dansworkshop op de 

dinsdagmiddag.  

 

Tot ziens in groep 7/8! 

 

 

 

 

 
 

Mededeling 

 

Het is bijna Sint-Maarten. Omdat wij de 

keuze bij u willen laten of u wel of niet 

Sint-Maarten wilt lopen met uw kind, 

maken we dit jaar op school geen 

lampion. Op deze manier hopen we te 

voorkomen dat uw kind met 

verwachtingen thuiskomt.  

 

 

 Mijn naam is Nicole ten Have en ik werk als 

jeugdverpleegkundige bij GGD Noord- en Oost-

Gelderland. Sinds mei werkzaam bij de GGD en 

vanaf september ben ik werkzaam op alle scholen in 

de gemeente Hattem en Heerde.  

Hiervoor heb ik 13 jaar gewerkt als verpleegkundige 

en teamcaptain, bij Villa ExpertCare (voorheen 

Mappa Mondo) in Wezep. Dit is een huis waar 

kinderen die chronisch of levensbedreigend ziek zijn, 

kunnen wonen en logeren. 

Elk kind wordt een aantal keren door de GGD 

uitgenodigd voor de reguliere contactmomenten 

op school. Buiten deze contactmomenten om kunt 

u ook bij mij terecht voor allerlei vragen over de 

gezondheid, ontwikkeling en het gedrag van uw 

kind. Bijvoorbeeld vragen over zindelijkheid, groei of 

slaapproblemen van uw kind. Zodra het weer kan  

en mag i.v.m. corona, zal ik ook een aantal keer per 

jaar aanwezig zijn op school voor een 

inloopspreekuur, u kunt dan zonder afspraak een 

vraag komen stellen. 

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met 

mij op via onderstaande contactgegevens: 

 088 - 4433144 (direct) 

 088 - 4433000 (algemeen)  

 N.tenhave@ggdnog.nl  

Website: www.ggdnog.nl  

                                                           



 
 

Samen spelen, samen leren,  

samen leven! 

Groep 7 van Het Palet doet ook gezellig mee met de 

workshops. Wat vonden zij er eigenlijk van? 

Rogier: 

Wat heb ik gedaan? 

Stopmotion, daar ging ik leren hoe ik een video van 

foto's maak. 

Wat vond ik er van? 

Héél leuk en leerzaam. Het is ook best moeilijk want 

je moet steeds een klein stukje bewegen. 

 

Hoe doe ik het? 

Eerst download je een app en daar maak je van fo-

to's een video. 

 

Baldr: 

Wat heb ik gedaan? 

Ik heb bij de workshops flipperkast maken gedaan. 

We gaan daar met een houten plank, spijkers, elas-

tieken, wasknijper stokje en hamer een mini flipper-

kast maken. 

 

Waarom heb ik dit gedaan? 

Toen ik voor het eerst met een flipperkast speelde 

vond ik het heel leuk en toen ik wist dat je bij de 

workshops een flipperkast kon maken wou ik het 

heel graag en ik mocht het doen dat vond ik heel 

leuk. 

 

 

 


