NIEUWSBRIEF
18 NOVEMBER 2021
Beste ouders / verzorgers,
En dan is het alweer november! De tijd vliegt voorbij. Wat gebeuren er mooie dingen op school. We
gaan de tijd in van Sinterklaas en vervolgens kerst. Ook is de school inmiddels omgetoverd naar
Sinterklaassfeer. We willen de ouders die hierbij hebben geholpen danken voor deze mooie
aankleding! Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van informatie vanuit onze
school.

Een rondje door (en om) de school
In de afgelopen weken is er weer veel gebeurd op school. Hier een kleine fotoreportage van
enkele activiteiten:
Zo is de onderbouw naar het Grintenbosch geweest:

Heeft de middenbouw een workshop Djembé gehad:

Hebben we genoten van het schoolontbijt:

Maar we hebben natuurlijk nog veel meer gedaan!
U heeft de foto’s vast voorbij zien komen in de Parro-app.

\\\

Onderwijskundig (Leren zichtbaar maken)
Zoals in een van de eerdere nieuwsbrieven is aangegeven, is
‘Leren Zichtbaar maken’ een van de doelen om te
implementeren in ons onderwijs. In dit proces zullen we
kinderen nog meer betrekken bij het onderwijs bij ons op
school (betrokkenheid, eigenaarschap en
verantwoordelijkheid). Hierin staat o.a. de groei en
ontwikkeling van het kind centraal i.p.v. het eindresultaat. De
studiedag van gisteren stond ook in het teken van deze
ontwikkeling. Als team hebben we handvaten en duidelijkheid
gekregen over hoe we dit goed in kunnen zetten. We gaan daarbij o.a. op zoek naar: Wat kunnen
kinderen al? Hoe leren de kinderen? Wat leren de kinderen? De komende periode gaan we
hiermee aan de slag in de groepen.
In dit proces trekken wij, op schoolniveau, samen op met andere Keenderscholen uit de regio. Er
staat binnenkort een moment gepland waarin we ideeën en ervaringen uitwisselen met elkaar.
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Vanuit de Oudervereniging (OV)
In de bijlage stelt de oudervereniging zich voor.

Opgave hulp kerst
Door de aangescherpte Covid-19 maatregelen hebben wij als school
besloten om kerstcrea niet door te laten gaan. We willen in ieder
geval alle ouders bedanken die zich hebben opgegeven om te
helpen.

COVID maatregelen
Covid raast nog steeds door het land. Op dit moment zijn landelijk veel groepen thuis vanwege dit
virus. Gisteren hebben wij bericht gekregen dat meneer Coen positief getest is. Dit hebben we
ook gedeeld met de ouders van groep 6 en 7 aangezien hij op maandag en dinsdag in die groepen
is geweest. Het is heel belangrijk om uw kind(eren) goed in de gaten te houden. De GGD adviseert
ook altijd om bij klachten direct te gaan testen. Bijgaand sturen we u de Beslisboom mee. We
willen u vragen om deze, wanneer u twijfelt, te hanteren bij het wel of niet naar school laten gaan
van uw kind(eren). Komt u er niet uit, neemt u dan gerust contact op met school.
Zoals gezegd worden veel groepen op dit moment naar huis gestuurd vanwege het virus. Hopelijk
overkomt ons dit niet. Toch moeten we ons erop voorbereiden dat dit een keer kan gebeuren.
Wanneer kinderen individueel in quarantaine moeten, willen wij u vragen om contact op te nemen
met de leerkracht om door te spreken hoe het onderwijs er op die dagen uit zal gaan zien.
Wanneer een leerkracht uitvalt, zullen wij uiteraard inval proberen te regelen. De realiteit is wel
dat het op dit moment heel moeilijk is om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer geen inval
beschikbaar is, zullen wij intern gaan kijken hoe we het kunnen oplossen. Mocht dit niet mogelijk

zijn, dan kan het zijn dat de groep op die dag thuisonderwijs zal krijgen. We hopen op uw begrip in
deze situatie.

Praktische zaken
In de school
We hebben de afspraak dat ouders/verzorgers en
externen alleen op afspraak de school in mogen. Bijna
iedereen houdt zich hier al aan en dat is heel prettig.
Dank daarvoor! Ook willen we de ouders, die wellicht
nog niet op de hoogte zijn van deze afspraak, vragen om
zich hieraan te houden.
Ontruimingsoefening
Volgende week donderdagmiddag (25 november)
hebben wij een georganiseerde ontruimingsoefening op school. We zullen deze ontruiming
voorbereiden in de groepen. Later in het schooljaar zal dit nogmaals plaatsvinden, maar dan
zonder aankondiging.
Sinterklaasfeest op school
Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas samen met zijn pieten een bezoek
brengen aan onze school. Meer informatie hierover zullen wij in de week
ervoor met u communiceren via de Parro app.
Inlogcodes
Binnenkort ontvangt uw kind nieuwe inlogcodes om gebruik te maken van ons digitale systeem in
Microsoft Teams. We willen u vragen om deze inloggegevens ook direct uit te proberen zodat
alles werkt mochten we hier gebruik van gaan maken tijdens bv. het thuisonderwijs. Komt u er
niet uit, dan vernemen wij dit graag tijdig.
Belangrijke data
Dinsdag 23 november: Mad Science (Mad Science biedt workshops op het gebied van wetenschap en techniek.)
Dinsdag 30 november: Mad Science
Vrijdag 3 december: Sinterklaas op school
Dinsdag 7 december: Risk Factory groep 8 (Meer info: https://riskfactorytwente.nl/nl/homepage/ )
Donderdag 16 december: Junior techniek groep 7
Donderdag 23 december: Kerst op school (ochtend) Kerstwandeling (avond)
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 23 december a.s.

Beste ouders
Mogen wij ons even voorstellen?
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders. We komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar.
We ondersteunen bij schoolse activiteiten daarbij werken we in kleinere werkgroepen om
verschillende activiteiten uit te werken bijvoorbeeld de kerstviering, sinterklaas en carnaval.

De ouderraad beheert als vereniging de financiën van onder andere de schoolbijdrage. Zo zorgen we
ervoor dat er leuke activiteiten voor de kids kunnen plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan het
jaarlijks schoolreisje of het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de cadeautjes bij Sinterklaas.
In overleg met het team kunnen we ook bijdragen aan materiële aankopen ten behoeve van de
kinderen. Zoals bijvoorbeeld het speeltoestel op het schoolplein.

Ook voor dit schooljaar staan er weer vele leuke activiteiten op het programma!

Wil jij je ook inzetten voor de kinderen en de school? Het maakt niet uit of je veel of weinig tijd hebt,
alle hulp is welkom! Kom gerust vrijblijvend langs bij onze eerstvolgende vergadering voor meer
informatie. De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende groep mensen:
Robert Peerik, Loes Weegerink, Kim Brummelhuis, Lonneke van Leeuwen, Niels Brummelhuis,
Jurgen ter Huurne, Raymond ter Huurne, Bart Dijkman, Nicole Broshuis, Sabine Nijhof, Renate Bos
en Thijs Weegerink.
Vragen of interesse? Dan horen we dit graag!

Vanuit de organisatie van het Kerstfestival in Groenlo:

