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Goedemiddag,  

Voor jullie is de vakantie inmiddels begonnen en wij hebben deze week vandaag afgesloten met een 

studiedag. 

Helaas had Premier Rutte tijdens de persconferentie geen goed nieuws te melden over de 

ontwikkelingen rondom het coronavirus. Al heeft dit geen consequenties voor het naar school gaan 

van de kinderen, het betekent wel dat ook wij een aantal besluiten hebben moeten nemen waarmee 

we de sociale contacten zoveel mogelijk beperken. Dit alles om het risico op besmettingen zo klein 

mogelijk te maken. Hopelijk krijgen we het virus samen weer onder controle! Zo hebben we de 

studiedag van vandaag online gedaan. Ook zullen we externen binnen de school zoveel mogelijk 

beperken. De logopedie en schrijftherapie gaan wel gewoon door. 

Helaas betekent dit ook dat we een andere oplossing hebben moeten zoeken voor de 

oudergesprekken, hierover in deze nieuwsbrief meer. 

Deze herfstvakantie zal er voor velen van jullie 

waarschijnlijk anders uitzien dan gedacht. Weinig 

uitjes en minder sociale contacten.  

Desondanks wensen we jullie een fijne vakantie! 

Geniet van elkaar, rust lekker uit en blijf gezond! 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijne 

vakantie toe!  

       

Kim van den Berg 

 

 

Personele ontwikkelingen 

Vanaf 1 december 2020 gaat Ria Schadenberg officieel stoppen in het onderwijs, om te gaan 

genieten van haar prepensioen. 

We vinden het natuurlijk jammer dat zij gaat stoppen op onze school, maar begrijpen haar keuze om 

van andere zaken te willen genieten volkomen.  

Nienke Scheepers is voldoende hersteld van haar rugklachten en zal na de vakantie weer starten in 

groep 4. 

 

 

 

 

 

 



Afscheid Jose 

Gisteren heeft Jose haar loopbaan 

afgesloten in het onderwijs. Het was 

een gezellige dag, waarbij Jose 

mooie cadeautjes heeft ontvangen 

van kinderen en ouders. Op deze 

dag hebben de kinderen van groep 

1/2 een mooie voordracht gedaan 

voor Jose. Ze heeft ter herinnering 

een mooie map gekregen met 

tekeningen, gedichten en verhalen 

van alle kinderen en collega’s.  

Nu mag Jose gaan genieten van haar 

pre pensioen. We bedanken haar 

voor haar inzet, passie en 

betrokkenheid en wensen haar alle 

geluk en gezondheid toe. 

 

 

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s  

De overheid heeft de mogelijkheid geboden om subsidie aan te vragen voor een inhaal- en 

ondersteuningsprogramma in de school i.v.m. mogelijke achterstanden die zijn ontstaan als gevolg 

van COVID-19.  Wij hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en deze subsidie aangevraagd. 

Deze week hebben we het bericht ontvangen dat deze gelden worden toegekend. Dat betekent dat 

we extra middelen en uren kunnen inzetten om leerlingen extra te ondersteunen die dit nodig 

hebben . Voor alle leerlingen van groep 4 t/m 8 schaffen we een online programma aan waarmee ze 

op school en thuis doelgericht aan rekenen en taal kunnen werken. Daarnaast hebben we  extra 

laptops aangeschaft en buigen we ons na de herfstvakantie over de inzet van de extra ondersteuning. 

In de volgende nieuwsbrief ontvangen jullie hierover meer informatie. 

 

 

Startgesprekken 

De startgesprekken die gepland staan in de week van 9 november zullen via Teams plaatsvinden. We 

hadden dit graag anders gezien, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen en het aantal 

contacten binnen de school zoveel  mogelijk terugbrengen.  

 

 



Zet je licht aan!  
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!  

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 

67% van de Nederlanders heeft wel eens een 

onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers 

zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt 

met 20% af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, 

die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.  

Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed 

zichtbaar op de fiets naar school gaan.  

De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct 

voeren van fietsverlichting. Ook wij zullen de tag rondom onze school aanbrengen. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél 

aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Deze tag 

helpt u dus herinneren.  

Via www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  kun je het sjabloon en spuitkrijt aanvragen om je eigen tags 

te kunnen zetten. 

 

Vanuit groep 7: Braakballen gezocht 

Binnenkort wordt er in groep 7 bij VierKeerWijzer gewerkt aan het thema 

“Uilen”.  

We zijn hiervoor op zoek naar braakballen. Mocht je deze toevallig hebben 

of weten waar we deze kunnen verkrijgen dan horen we het graag. Deze 

informatie mag gemaild worden naar t.petersen@keender.nl. 

 

 

GGD Twente  

GGD Twente Jeugdgezondheid wil graag dat kinderen in 

Twente zo gezond en veilig mogelijk opgroeien. Het kind staat bij ons 

centraal, net als de omgeving waarin hij/zij opgroeit. Wij helpen en ondersteunen bij de opvoeding 

en ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. 

 

Welke contactmomenten zijn er voor de basisschoolleerlingen? 

 Uw kind krijgt rond de 5e verjaardag een uitnodiging voor een onderzoek. Deze afspraak 

met de doktersassistente is op een GGD locatie. (Blankenburgerstraat 28,Haaksbergen) Dit 

onderzoek is in plaats van de triage van groep2. 

Uw kind krijgt een ogentest, gehoortest, wordt gemeten en gewogen, en we kijken naar 

de sociaal- emotionele ontwikkeling. 

 In groep 7 heeft uw kind een onderzoek door de doktersassistente op school.            

               Als er aanleiding toe is wordt uw kind uitgenodigd op een spreekuur van de  

               jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dit kan op een GGD locatie, op school maar  

ook bij u thuis plaatsvinden.  

(In de huidige Corona periode is dit onderzoek komen te vervallen. Op dit moment is nog 

niet duidelijk wanneer dit onderzoek weer gaat starten). 
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 U kunt ook altijd zelf contact met ons opnemen!  

                We denken mee bij vragen over  o.a.; 

                gezondheid, ontwikkeling, opvoeding , gedrag, slapen, pesten, gezond gewicht,  

                social-media gebruik, echtscheiding.  

 

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen, bel of mail ons gerust;  

              GGD Twente 053 4876670/ www.ggdtwente.nl 

                JGZ medewerkers van deze school zijn;  

                Jeugdarts:                        Job Geerdes  

                Doktersassistente:         Ellen van der Zwan 

                Jeugdverpleegkundige: Marloes Eggermont m.eggermont@ggdtwente.nl    

                jgzhaaksbergen@ggdtwente.nl                                                                                

 

 

 

 

 

 

      

    

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   
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