
 

 

 
 

 

 
 
                                                           
 
Corona-organisatie                                                                                     Agenda 
 
Rondom het plein                               
We merken dat rondom school bij het halen en brengen de 
ouders toch nog vaak te dicht bij elkaar staan. We hebben 
daarom nagedacht hoe we dit beter kunnen spreiden. We 
hebben daarom twee aanpassingen op het laatste protocol. 

1) Bij het ophalen van de kinderen gaan de ouders van 
groep 1 en 2 bij dezelfde poort staan als waar de 
kinderen gebracht worden. Ze kunnen daar ook hun 
oudere kinderen opvangen. 

2) De kinderen van groep 3 hoeven ’s morgens niet meer 
bij het bankje te wachten maar kunnen meteen naar 
binnen lopen. Ze mogen hier de ingang bij de 
speelplaats voor gebruiken. 

Natuurlijk blijft het ook ieders eigen verantwoordelijkheid om 
voldoende afstand te bewaren! Alvast dank voor uw 
medewerking. 
 
Thuisonderwijs 
Doordat kinderen die verkouden zijn thuis moeten blijven zijn er meer kinderen ‘ziek’ dan normaal. Deze 
kinderen zijn meestal wel in staat om schoolwerk te maken. Ze kunnen nu al thuis inloggen in ‘COOL’ en 
kunnen b.v. verder werken in Gynzy. Vanaf komende week zullen de leerkrachten (vanaf groep 4) ook in 
‘Google Classroom’ neerzetten wat de kinderen kunnen gaan doen. Dit programma kunnen ze ook via ‘COOL’ 
bereiken. We hebben het ook gebruikt tijdens de periode van het thuisonderwijs voor de zomervakantie dus 
het is bij de kinderen bekend. Voor de kinderen van groep 3 worden lespakketjes klaar gemaakt die u als ouder 
bij de leerkracht kunt ophalen. 
 
Controle ventilatie 
Afgelopen week heeft er een inspectie plaatsgevonden van ons schoolgebouw om te kijken of er voldoende 
geventileerd kan worden. De conclusie is dat ons gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Wel is afgesproken 
om dit najaar uitgebreid onderhoud te laten plaatsvinden aan ons binnenklimaatsysteem zodat alles weer zo 
goed mogelijk functioneert. 
 
Informatie vanuit de groepen 
Ieder jaar geven de leerkrachten informatie aan de ouders over wat ze in het komende schooljaar kunnen 
verwachten. Eerder hielden we daarvoor een informatieavond per groep en vorig jaar hebben we een 
‘inloopavond’ gehouden. U zult begrijpen dat we u dit jaar op een andere manier moeten informeren. 
De groepsleerkrachten zullen u daarom de belangrijkste informatie via de mail sturen.  U zult deze info op 
maandag 21 september ontvangen. Als u daarover nog vragen hebt kunt u deze natuurlijk via de mail, via Parro 
of telefonisch stellen. We vinden het jammer dat het niet op een meer persoonlijke wijze mogelijk is maar laten 
we hopen dat het volgend jaar weer anders kan! 

Ma 14 sept Vergadering van de 
medezeggenschapsraad 

Vrij 18 sept  
 

Eerste vergadering van de 
nieuwe leerlingenraad 

Woe 23 sept. 
 

Start kinderpostzegelactie voor 
groep 7 en 8 

Woe 30 sept.  
 

Start van de 
Kinderboekenweek.  
Thema: ‘En toen….’ 

Ma t/m vrij  
12 tot 16 okt. 

Herfstvakantie 

Di en Do 
27 en 29 okt. 

Oudergesprekken 

Woe 28 okt 
 

Studiedag van het team. Alle 
kinderen hebben deze dag vrij. 
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Website: Schoolgids en filmpjes 
De nieuwe schoolgids staat inmiddels op onze website. U vindt hierin informatie over de inhoud en organisatie 
van ons onderwijs. Ook staat er allerlei praktische informatie in. 
Kort voor de ‘Corona-sluiting’ in maart hebben we een video gepresenteerd over onze school. Deze is erg mooi 
geworden maar helaas hebben we er vanwege al het corona-nieuws minder aandacht aan kunnen geven dan 
we hadden gewild. Het filmpje blijft natuurlijk wel op onze website staan. Inmiddels staat er een tweede 
filmpje bij waarin een aantal kinderen hun ervaringen vertelt over onze school. Ook erg leuk om even te 
bekijken! U mag de filmpjes uiteraard delen met vrienden, familie en bekenden! 
 
Luizencontrole 
Na iedere schoolvakantie worden de kinderen in de klas gecontroleerd op hoofdluis. Vanwege de Corona-
situatie hebben we dit na de zomervakantie niet kunnen doen. We willen u daarom vragen om zelf uw kind 
heel goed te controleren! Bij deze nieuwsbrief is een folder meegestuurd waarin o.a. uitgelegd staat hoe u dit 
moet doen. Wilt u de leerkracht informeren wanneer u luizen of neten vindt? 
 
Studiemiddag 
Afgelopen donderdag heeft het team een interessante en inspirerende studiemiddag gehad rondom 
‘Leesonderwijs’. We hebben veel actuele informatie gekregen en daarnaast een hoop leuke ideeën om toe te 
passen in de groep. De komende periode gaan we eerst aan de slag met het verbeteren van het Technisch 
lezen in de groepen 4, 5 en 6. Na de kerstvakantie gaan we het begrijpend lezen/luisteren onder de loep 
nemen. 
We worden bij dit proces begeleid door Bianca Lammers, een externe onderwijsadviseur.  
 
Atelier 
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met het ‘Atelier’. Op de vrijdagmiddag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 
op creatieve wijze aan de slag met b.v. techniek, toneel, handwerken, tekenen of programmeren. Dit doen ze 
steeds 4 weken achter elkaar. Komende vrijdag gaan ze weer beginnen aan de eerste ronde van vier weken. Als 
u het leuk vindt om bij het ‘Atelier’ te helpen, dan bent u van harte welkom! Geef dit s.v.p. door aan de 
leerkracht van uw kind. 
 
 
Gezonde school 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat we op basis van onze KiVa-
aanpak een ‘Gezonde school’ zijn geworden. Inmiddels hangt het officiële bordje 
aan de muur bij de hoofdingang van onze school. 
Vorig schooljaar hebben we daarnaast ook meegedaan met het schoolfruit-
programma. Omdat we gezonde voeding verder willen blijven stimuleren hebben 
we ons dit jaar opnieuw hiervoor aangemeld. We horen binnenkort of we weer 
deel mogen nemen!  
 
Wegwerkzaamheden 
U heeft misschien al gezien dat er werkzaamheden zijn in de Anjerstraat. Misschien dat u daarom een andere 
route moet kiezen voor uw kind. Hieronder vindt u informatie namens de uitvoerder, fa. Timmerhuis. 
 

Vanaf week 40 gaat Timmerhuis Weg- en Waterbouw BV voor de gemeente Hof van Twente starten met de 

rioolvervanging in de Anjerstraat. Het gaat om het deel van de Anjerstraat dat ligt tussen de Irisstraat en de 

Schoolstraat. Momenteel is de firma Siers voor Cogas en Vitens bezig met het vernieuwen van verschillende 

nutsleidingen. Daarna (aansluitend) zal Timmerhuis Weg- en Waterbouw BV voor de gemeente Hof van Twente 

het riool gaan vervangen. 

De uitvoering van de werkzaamheden zal in gedeelten gebeuren vanaf week 40 tot en met week 45/46. Dat is 

van eind september tot ongeveer half november. Er zal in die periode af en toe bouwverkeer door de straat 

rijden voor aanvoer van materialen. Wij geven de vervoerders de beste rijroute aan en vragen om de wijk 

zoveel mogelijk te mijden. Toch kan het zijn dat een vrachtwagen of kraan (onbedoeld) door de wijk rijdt. Wij 

zorgen ervoor dat u er zo weinig mogelijk last van heeft en vragen uw begrip voor deze tijdelijke overlast. 
In de bijlage op de tekening is aangegeven waar onze aannemer afscherming aanbrengt zodat voetgangers 
veilig het werkgebied kunnen passeren. Dit doen we door het plaatsen van lawinegaas om er voor te zorgen 



dat er een duidelijk afscheiding is tussen het looppad/voetpad voor de schoolgaande 
kinderen/ouders/bewoners en voetgangers in het algemeen en het werkgebied. 
 
KiVa 
In de eerste weken van het schooljaar hebben we het in de KiVa-lessen vooral gehad over 
‘Wie zijn wij?’ We hebben ons gericht op het bevorderen van een groepsgevoel: Wij horen bij 

elkaar en voelen ons een groep! Er zijn ook regels en afspraken gemaakt met elkaar. We hebben 

verschillende lesjes, KiVa-spelletjes en oefeningen gedaan om dit gevoel te versterken. 

 
Onderbouw 
In het tweede thema: ‘Gevoelens’ leren de kinderen wat gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de 
basisemoties wel eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden brengen hiervan is nog lastig! Door 
middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te 
herkennen bij zichzelf én anderen. 
 
De kinderen… 
…weten wat een emotie of een gevoel is; 

…kunnen hun eigen emoties herkennen en onder woorden brengen; 

…kunnen emoties en gevoelens bij anderen herkennen; 

…kunnen zich voorstellen hoe een ander zich voelt; 

…weten hoe zij de gevoelens van zichzelf en een ander kunnen beïnvloeden; 

…weten wat ik-taal is; 

…weten dat het fijn is wanneer iedereen fijne gevoelens heeft. 

Bovenbouw 

In het tweede thema ‘In de groep’ leren de kinderen dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen.  In 

de ene groep voel je je fijn en in de andere misschien niet.  Soms gedraag je je in een groep anders dan je eigenlijk 

zou willen. Dit heet groepsdruk. Door middel van verschillende oefeningen ervaren de kinderen hoe groepsdruk 

werkt. Daarnaast wordt er aandacht besteed  aan de verschillende rollen in een groep. Welke rol vervul jij? 

Waaraan merk je dat?   

 

De kinderen…. 

…weten wat een groep is; 

…kennen de groep(en) waartoe zijn behoren; 

…kennen de kenmerken van een prettige groep; 

…weten wat groepsdruk is en dat het soms moeilijk is om groepsdruk te weerstaan; 

…kennen de verschillende rollen in een groep; 

…kennen positieve en negatieve kanten van verschillende rollen; 

…weten wat een groep prettig maakt; 

…dragen bij aan een fijne groep; 

 

Nieuwe leerlingen 
De volgende nieuwe leerlingen zijn onlangs gestart met kennismaken op onze school: 
 
In groep 1 
Fien Wiggers 
Liana Osman 
 
 


