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Versoepeling Corona maatregelen
Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf
maandag 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij één
besmetting. De GGD adviseert ons op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er
nodig zijn bij een coronabesmetting op onze school. Zij adviseren of het nodig is dat de klas,
een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat.

Stef
Op 31 augustus is Stef geboren. Stef is de zoon van
juf Joanne en haar man Martin.
Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met dit
prachtige mannetje! Afgelopen vrijdag hebben de
kinderen op school Stef al mogen bewonderen.

Streetwise
Komende donderdag nemen we met alle kinderen, uitgezonderd de kinderen van groep 3 en
4, deel aan ANWB Streetwise. Dit is een praktische training in verkeersvaardigheid. Het
ANWB Streetwise programma kent 4 verschillende onderdelen die in de brochure, die de
kinderen vandaag meekrijgen, is beschreven.
Doordat we komende donderdag geen gebruik kunnen maken van de sporthal is het
onderdeel voor de groepen 3 en 4 verplaatst naar donderdag 8 december.
Wilt u er rekening mee houden dat donderdag de Lentfersweg tussen de Karel
Doormanstraat en de Schoolstraat van 8.30 tot 12.00 uur is afgesloten.

Studiedag leerkrachten onderbouw
Vrijdag 24 september hebben de leerkrachten van de onderbouw een studiedag. Zij volgen
deze dag een training om op een goede manier om te gaan met de methode ‘In je sas met
de klas’. Deze methode geeft de leerkrachten een methodiek voor positieve groepsvorming,
waarbij iedere leerling goed in beeld komt vanuit de sociaal emotionele ontwikkeling. In
verband met deze training hebben de groepen 2 van juf Melissa en juf Regine deze dag geen
school.

Wijzigingen
Deze week hebben we afscheid genomen van twee leerlingen. Fayèn Slaghekke (gr.2b) is
verhuisd naar de Johan Frisoschool en Nevfel Muhammed Darilmaz (gr. 4b) gaat vanaf
komende maandag naar de Elimschool in Hellendoorn. We wensen Fayèn en Nevfel veel
plezier en succes op hun nieuwe school. Daarentegen mogen we komende maandag ook
een nieuwe leerling begroeten: Abdairhman Tamim. Hij wordt geplaatst in groep 5b. We
wensen Abdairhman een fijne tijd toe op onze school.

Inloopmiddag
Wat was het fijn om gisteren weer zoveel ouders met kinderen in school te verwelkomen.
Dit hebben we echt gemist. En wat hebben de kinderen goed hun best gedaan om u een
rondleiding te geven! Dank ook voor de vele complimenten. Zeker voor herhaling vatbaar.
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