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Goedemiddag,  

 

Na een heerlijke zonnige voorjaarsvakantie, gaan we langzaam richting de lente.  

Kinderen pakken ook na de voorjaarsvakantie het schoolritme prima op. De komende weken gaan we 

de cito’s afnemen om de huidige beginsituatie van alle kinderen te bepalen. Hiermee kunnen we 

voor de komende periode ons onderwijsaanbod afstemmen. Tijdens de oudergesprekken, die in de 

week van 29 maart online plaatsvinden zullen we naast het rapport, ook de cito resultaten met jullie 

delen en bespreken. 

In deze nieuwsbrief is o.a. informatie te vinden over de communicatie app Parro waar we binnenkort 

een pilot mee gaan starten. 

 

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

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

 

Herinnering invullen Tevredenheidsonderzoeken 

Deze week hebben jullie een mail ontvangen met de link naar het tevredenheidsonderzoek. Denken 

jullie eraan om deze vragenlijst in te vullen! Voor ons levert dit waardevolle informatie op. Alvast 

bedankt. 

 

Gym 

Vanaf volgende week gaan we weer af en toe gebruik maken van sporthal de Els voor de gymlessen. 

De leerkracht bepaalt op de dag zelf of de gymles buiten of in de sporthal gaat plaatsvinden. De 

gymlessen in de sporthal zijn wel met de nodige aanpassingen, omdat we nog geen gebruik mogen 

maken van de kleedkamers en de douches.  

Kinderen kunnen op de dagen dat ze gym hebben, in makkelijk zittende kleding of sportkleding naar 

school komen. Ze hoeven alleen hun gymschoenen mee te nemen in een tas. De kinderen kleden zich 

niet om voor de gym, maar trekken alleen hun gymschoenen aan.  

 

 

Stemlokaal verkiezingen Tweede Kamer 

Binnenkort zullen de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer plaatsvinden. Er zal ook een 

stemlokaal gevestigd zijn in onze gymzaal, zodat bewoners uit de wijk dichtbij huis kunnen stemmen. 

Vanwege het coronavirus worden de verkiezingen over drie dagen verspreid. Alleen op woensdag 17 

maart is het stembureau in ons gebouw geopend. De andere 2 dagen kan er elders in Haaksbergen 

gestemd worden. 

 



We begrijpen dat de vestiging van een stemlokaal in ons gebouw de vraag oproept waarom er op 

deze dag wel volwassenen het pand mogen betreden en normaal gesproken niet. Vanuit de overheid 

is er een dringend beroep op ons gedaan, middels een schrijven van minister Olongren en minister 

Slob, om de stemlocatie in ons gebouw, ondanks de coronamaatregelen open te stellen. De 

stemlokalen worden corona-proof ingericht en er zal een begeleider bij de bij de deur staan om de 

stemmers te informeren over de maatregelen die er zijn om alles op een veilige en verantwoorde 

manier te laten verlopen.  

De route naar het stemlokaal zal buiten het plein om gaan en ook de in- en uitgang is geïsoleerd van 

de groepen, het personeel en de kinderen.  We zullen dan ook weinig/geen hinder ondervinden van 

het stemmen. 

 

 

Parro 

Vanaf 15 maart starten we een pilot met een communicatie app, genaamd Parro. Met deze app 

kunnen we op een veilige manier mededelingen en foto’s vanuit de groep delen met ouders en 

middels deze app kan er ook ingeschreven worden voor de oudergesprekken. Vanaf aankomende 

week is de app actief voor collega’s. Dat betekent dat de collega’s onderling kunnen oefenen met het 

gebruik van deze app. Vanaf 15 maart is de app ook bruikbaar voor ouders. In de volgende 

nieuwsbrief meer informatie hierover. 

 

 

Aanmeldingen nieuwe leerlingen 

Afgelopen week hebben ouders van wie hun kind tussen 01-10-

2021 en 01-10-2022 vier jaar oud wordt, een brief van de 

gemeente ontvangen om zijn/haar kind aan te melden bij een 

basisschool naar keuze. De aanmeldingsformulieren van jongere 

broertjes/zusjes kunnen afgegeven worden bij de  leerkracht of bij 

de directeur. 

 

Natuurlijk hopen wij dat jullie de ambassadeurs zijn voor onze 

school en nieuwe ouders enthousiast maken over onze school en 

hen wijst op het maken van een afspraak voor een persoonlijke 

rondleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oud papier 

 

 
 

 

Nieuw op de website 

Geen 

 

 

 

 

 

 

29 maart- 2 april 2021   oudergesprekken 

5 april 2021  2e Paasdag  alle leerlingen vrij 

14 april 2021  studiedag  alle leerlingen vrij 

20-21 april  Centrale eindtoets groep 8 

23 april 2021  Koningsspelen  alle leerlingen 12.15 uur vrij 

26 april t/m 7 mei Meivakantie   

 

 

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.   


