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Goedemiddag,  

We naderen de herfstvakantie en dat is ook te merken aan het weer.  

Ondanks de Coronaperikelen, kijken we terug op een fijne eerste periode van het schooljaar. De 

kinderen zijn gewend aan de juf en aan elkaar. School- en groepsafspraken zijn helder en het proces 

rondom de groepsvorming is goed verlopen. Er heerst een fijne sfeer in de school en in de groepen. 

   

We hopen dat de herfstvakantie ertoe zal bijdragen dat de piek met besmettingen afneemt, ook in 

Twente. Ook in de periode die voor ons ligt, hebben we te maken met Corona. Het is onvoorspelbaar 

wat er nog op ons af gaat komen. Ik ben trots op de veerkracht en flexibiliteit van het team, de 

ouders en kinderen in de afgelopen periode. We maken er samen het beste van! 

 

Ik wens jullie, mede namens het team een fijn weekend toe. 

         

Blijf gezond! 

 

Kim van den Berg 

 

 

Quarantaine  

Juf Eveline is stagebegeleider op meerdere scholen. Eergisteren is gebleken dat zij op een andere 

school in contact is geweest met een stagiaire die positief getest is op Corona. In overleg met de GGD 

is Eveline uit voorzorg in quarantaine gegaan. Mocht zij geen klachten ontwikkelen dan zal ze na 10 

dagen (vanaf het laatste contact met de student) weer op school aanwezig zijn.  

 

 

Personele ontwikkelingen 

Zoals jullie wellicht van de kinderen hebben gehoord is juf Jorieke weer op school. Ze is echter nog 

niet volledig hersteld en zal het werken in stapjes opbouwen. Na de vakantie zal juf Laura nog een 

aantal weken werkzaam zijn in groep 3.  

Juf Nienke uit groep 4 was afgelopen week afwezig i.v.m. rugklachten. Ook de komende week zal zij 

er nog niet zijn. Deze en volgende week wordt zij vervangen door Jessica Kamphuis.  

Aankomende donderdag is de laatste werkdag van juf Jose. Conform haar wensen en de richtlijnen 

waar we ons aan moeten houden, zal het een informeel afscheid zijn. De ouders van groep 1/2B 

hebben hierover nader bericht ontvangen. 

 



 

Sarah 

Hiep hiep hoera. Gisteren zag onze Sylvie Sarah!  

We hebben haar verrast met een mooie Sarah, 

slingers, ballonnen en een bos bloemen. 

Sylvie van harte gefeliciteerd!  

 

 

Studiedag 16 oktober 

Op vrijdag 16 oktober staat er een studiedag gepland. Alle leerlingen 

hebben op deze dag vrij. 

Op deze dag hebben wij scholing over VierKeerWijzer en gaan we ons 

bezighouden met het verdiepen van onze lessen.  

 

 

Hoofdluis 

Zo nu en dan komt er een melding dat een kind hoofdluis heeft. Aangezien de ouderwerkgroep op dit 

moment geen hoofdluiscontroles doet, doen we wederom een beroep op jullie. Willen jullie thuis 

regelmatig controleren of je/jullie kind(eren) hoofdluis en/of neten heeft. Indien jullie hoofdluis 

vinden, dan is het van belang zo snel mogelijk te behandelen met een speciale shampoo. Na 

behandeling kan jullie kind gewoon naar school. Graag de school even inlichten. Voor meer 

informatie kijk op onze website. 

 

 

 

 

     

3 oktober Oud papier  

16 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij    

 

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.   


