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         ’t Kuierjournaal 
15e jaargang no. 2: 28-08-20 

  

 

 

Start nieuw schooljaar 

Maandag 17 augustus zijn we weer 

enthousiast aan een nieuw schooljaar 

begonnen. Voor sommige kinderen was 

de eerste dag wel een beetje spannend en 

helaas moest door het coronavirus ook 

nog buiten afscheid worden genomen van 

papa en/of mama. Gelukkig is dit 

spannende gevoel bij de meeste kinderen 

al weer verdwenen en lijkt alles al weer 

enigszins vertrouwd en gewoon.             

Wel hebben we nog steeds te maken met 

het coronavirus. Uiteraard  proberen we 

ons zo goed mogelijk te houden aan de 

richtlijnen, maar dat is soms wel lastig. 

Twee leerkrachten met geringe klachten 

hebben zich de afgelopen week laten 

testen. In beide gevallen was de uitslag 

gelukkig negatief, maar het betekende wel 

dat beide leerkrachten twee dagen niet op 

school waren en moesten worden 

vervangen. Gelukkig kunnen we dan veelal 

een beroep doen op juf Jacqueline of juf 

Anita die voor de eerste opvang zorgen. 

Wanneer er meerdere groepen tegelijk 

een vervanger nodig hebben of wanneer 

de vervanging langdurig is, bestaat de 

mogelijkheid dat we kinderen naar huis 

moeten sturen. We zullen echter ons 

uiterste best doen om dit te zoveel 

mogelijk proberen te voorkomen.            

Op dit moment krijgen we logischerwijs 

veel vragen over verkoudheidsklachten in 

relatie met het wel of niet naar school  

 

      

                        

 

mogen. Ondanks dat de kans op 

besmetting  bij kinderen zeer klein is,  

betekent dit toch dat uw kind bij 

verkoudheidsklachten niet naar school 

mag. Hierbij moet u denken aan 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts 

vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak. Leerlingen van 

groep 1 en 2 die verkouden zijn en geen 

koorts hebben, mogen wel naar school. 

Daarnaast wordt een uitzondering  

gemaakt voor kinderen die elk jaar 

hooikoorts hebben of chronisch 

verkouden zijn. Wij kunnen echter niet 

beoordelen of hier sprake van is. 

Daarom: twijfelt u, of zijn de klachten 

anders dan u gewend bent, houd uw kind 

dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij 

zijn of laat uw kind testen. 
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Nieuw MR-lid 

We kunnen u mededelen dat dhr. Barry Rikkert, de vader van Thijmen uit groep 4 en van Ties 

uit groep 1c, de vacante plek in de medezeggenschapsraad gaat invullen. Gezien zijn 

betrokkenheid bij onze school en zijn kennis van het onderwijs zijn we zeer blij met zijn 

toezegging. We wensen hem een fijne tijd toe in de MR! 

 

Openingsviering 

Vanmorgen hebben we samen in de hal van school de opening van het nieuwe schooljaar 

gevierd. Er was vooral aandacht voor de ‘gouden weken’. Elke groep vormt zich na de 

zomervakantie opnieuw en om elke leerling een veilige plek te geven en plezier te laten 

beleven in het groepsgebeuren, was er de afgelopen twee weken veel aandacht voor  

groepvorming. Op welke manier houden we rekening met elkaar en zorgen we voor een 

goede sfeer in de groep? Elke groep heeft vanmorgen vertelt op wijze zij daar dit schooljaar 

vorm aan willen geven en hebben ook middels een ‘poster’ geprobeerd dit duidelijk te 

maken.   

                                                                                                                                                                                                                  

Klassenavond 

Zoals in het vorige Kuierjournaal al aangegeven kunnen door het coronavirus de 

klassenavonden helaas niet doorgaan. De informatie kunt u nu komende dinsdag op ‘papier’ 

verwachten.   

                                                                                                                                      

Biebouders gezocht 

Twee keer per week, woensdag- en vrijdagmorgen, kunnen de kinderen tussen 8.30 uur en 

10.00 uur boeken ruilen in onze schoolbibliotheek. Een aantal enthousiaste ouders zorgen 

hierbij voor de begeleiding, administratie en inrichting. Echter deze biebouders hebben 

behoefte aan een paar extra handen. Wie komt deze ouders helpen? Graag opgeven bij juf 

Caroline (carolinevandersteen@klimopschoolrijssen.nl) 
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Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 11 september 

 

 

Wijzigingen 

                                                                                                                                                                          

*Emma den Heijer (gr. 1b): Broedersdijk 23, 7462LA, 06-23548302, geb.datum 25-06-2016 

*Zein (gr. 2b) en Alnada Mahmoud (gr. 7): 06-21885385                                                        

*Matisse (gr. 1c) en Milia Reitsema (gr. 4a): 06-43835516                                                                                                                                                                                                                          

*Giovanni ter Harmsel (gr. 1b): 26-04-2016                                                                                                      

*Jayden Tibbe (gr. 4a), Trompstraat 49, 7461GB Rijssen, 06-34843146, 19-04-2013 

 

Beste ouders/ verzorgers en leden van het Honk 

In september beginnen we altijd aan het nieuwe seizoen vol met activiteiten voor elke groep, 
maar in deze tijd met het Corona-virus gaat het allemaal net even iets anders. Wat kunnen we 
wel en wat mogen we niet, deze vraag hebben wij de afgelopen tijd steeds in overweging 
genomen. Vorige week kwam dan ook nog eens de vraag met hoeveel personen iets wel is 
toegestaan en in welke ruimte of welke locatie????. 

Ook de gemeente geeft aan dat dit lastig te beslissen is en er hier geen plan voor ligt. Het 
advies is “Houd je aan de regels van het RIVM”. En verdeel eventueel de groepen in kleine 
groepjes. Echter hebben wij hier niet genoeg vrijwilligers voor om op deze manier eventueel 
een activiteit te organiseren.                                                                                                                    
Tevens willen wij niet het gevaar opzoeken om het virus te verspreiden. 

Wij hebben dan ook namens het bestuur en de vrijwilligers besloten om nog geen activiteiten 
in te plannen tot en met december 2020. 

Hoe we vanaf januari gaan starten, horen jullie uiteraard ter zijnetijd. Wat betreft het 
sinterklaasfeest houden we jullie nog op de hoogte of er iets leuks komt samen met het 
Parkgebouw, dit hangt echter af van de omstandigheden in december. 

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groeten, 

Het Honk 

 

 

 


