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         ’t Kuierjournaal 
14e jaargang no. 13: 13-03-20 

  

 

 

Coronavirus   

Als bijlage bij dit Kuierjournaal een brief 

van ons bestuur met adviezen met 

betrekking tot de bestrijding van het 

coronavirus. We conformeren ons aan de 

richtlijnen van de GGD en het RIVM.               

We hebben een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om er voor te 

zorgen dat we hopelijk gevrijwaard blijven 

van dit virus. Dit betekent dat wanneer uw 

kind klachten heeft aan de luchtwegen u 

uw kind thuis moet laten. Hebt u als ouder 

klachten dan gaan we er ook vanuit dat u 

het fysieke contact met school vermijdt. 

Tenslotte geldt dit uiteraard ook voor de 

leerkrachten. Wanneer zij deze klachten 

hebben, moeten zij ook thuis blijven en 

zijn we helaas genoodzaakt de kinderen 

vrij te geven. Zijn er vragen schroom dan 

niet om contact met school op te nemen.  

 

                                  

Afgelastingen 

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom 

het coronavirus zijn de Twentse 

techniekweek voor groep 7 en het 

schoolvoetbal voor de groepen 5 t/m 8 

afgelast. Wat betreft schoolvoetbal staan 

1 en 8 april als reserve data genoteerd, 

maar zoals de situatie nu is achten zij de 

kans klein dat er dan wel gespeeld kan 

worden. 

 

Daarnaast was er vandaag ook geen   

Klim-Op theater verzorgd door de 

groepen 1a/2a en 5. We zullen het 

theater verplaatsen naar een andere 

‘gezonde’ datum. 

Tenslotte hebben we bericht ontvangen 

van het zwembad dat zij t/m 31 maart 

gesloten zijn. Derhalve vervalt dus ook 

het schoolzwemmen. 
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Passend onderwijs 

                                                                                                                                                                                  

Het doel van passend onderwijs is dat zoveel mogelijk kinderen in onze school basisonderwijs 

kunnen blijven volgen. Uitzonderingen kunnen gelden voor kinderen die een zeer speciale 

onderwijsbehoefte kennen. Passend onderwijs betekent dus niet dat per definitie alle kinderen 

regulier basisonderwijs kunnen volgen.                                                                                                                                                                     

 

Om het doel van passend onderwijs te bereiken, werken we onder meer intensief samen met 

extra deskundigen binnen en buiten onze school. Binnen onze school kunnen we in de eerste 

plaats een beroep doen op onze twee intern begeleiders (IB’ers). Voor de groepen 1 t/m 4 is dit 

Wilma Wennemers en voor de groepen 5 t/m 8 Stefanie Reinerink. Zij zijn belast met het 

coördineren van de extra zorg voor kinderen. Samen nadenken over wat kinderen nodig 

hebben en wie dat eventueel kan bieden. Daarbij streven we naar korte lijnen, zodat we elkaar 

gemakkelijk weten te vinden. Daarom hebben we ook een aantal deskundigen van buiten naar 

binnen gehaald. Kinderen van onze school die een logopedie behandeling nodig hebben, 

kunnen ook op onze school logopedie krijgen. Deze behandeling wordt verzorgd door een 

logopedist van Logopedie Rijssen. Daarnaast is ook een kinderfysiotherapeut van Fysio 

Haarstraat wekelijks op onze school aanwezig om kinderen van onze school met motorische 

problemen te begeleiden. Tenslotte kunnen kinderen met een dyslexieverklaring 

ondersteuning op onze school krijgen van Berkel-b. Dit betekent echter niet dat ouders ook van 

deze deskundigen gebruik moeten maken. Ouders beslissen zelf van welke zorgverlener ze wel 

of niet gebruik willen maken. Daarbij stellen wij het echter wel op prijs dat deze zorgverlener, 

daar waar dat gewenst is, open staat voor overleg en afstemming met school.                                 

 

Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord. Binnen dit 

SWV werken alle basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs in deze regio samen. 

Daarbij kunnen we gebruik maken van het Expertise en Dienstenteam van ons SWV en hebben 

wij een eigen SchoolOndersteuningsTeam (SOT).                                                                                                                            

In ons SOT-team zitten onze IB’ers, de directeur (Henri Raanhuis), de orthopedagoge van onze 

stichting (Esther Geerke Goos), een medewerker van het Schoolmaatschappelijk Werk (Gullu 

Baki) en een schoolverpleegkundige (Rozemarijn Stalknecht). Op basis van de agenda kunnen 

andere deskundigen aanschuiven. Het SOT-team is een laagdrempelig overlegorgaan voor hulp 

op maat, wanneer problemen worden gesignaleerd. Het team denkt na over wat kinderen 

nodig hebben en wie dat eventueel kan bieden. In het SOT-team kunnen kinderen worden 

besproken die door leerkrachten worden ingebracht. Het kan zijn dat er in de klas dingen niet 

lukken met de leerstof of dat de kinderen qua gedrag opvallen. Ook ouders kunnen kinderen 

aanmelden. Dit kan via de groepsleerkracht of de intern begeleiders. Het SOT-team probeert 

handelingsadviezen te geven. Voordat het kind wordt besproken in het SOT-team wordt 

toestemming gevraagd aan de ouders en bij voorkeur zijn ouders ook bij dit overleg aanwezig.                                                                                                                                                  
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Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 27 maart 

 

Presentatieviering Vormsel  

                                                                                      
  

                         

Aimy, Floris, Glenn, Harmen, Imke, 

Joep, Lize, Maud, Nick, Renske, Tala, 

Thijmen en Yfke zijn samen op weg naar 

hun vormsel. Graag nodigen zij u uit 

voor de speciale viering op zondag 22 

maart, waarin zij zich presenteren. En 

het zou natuurlijk wel leuk zijn als de 

kerk dan ook vol   zit met vrienden en 

vriendinnen, vaders en moeders, 

broertjes en zusjes, opa’s en oma’s. De 

viering begint om 9.15 uur. Iedereen is 

van harte welkom !!  

          


