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Haast ongemerkt rollen we de herfst in. De eerste periode tot de herfstvakantie zit er al
bijna op. Gelukkig gaat het ons allen goed en hebben we nog weinig te maken met Corona op onze scholen. We zijn echter nog niet van het virus af. Op school doen we er alles
aan om de regels na te leven. We houden ons als volwassenen aan 1.5 meter afstand,
we ventileren de lokalen structureel, wassen veelvuldig de handen en blijven thuis als er
klachten zijn. We hebben de pauzes gesplitst zodat er niet te veel kinderen tegelijk buiten zijn.
Stichting de Mare heeft een speciaal telefoonnummer voor leerkrachten die getest moeten worden, zodat er voorrang is. Dit maakt dat we niet onnodig lang op een uitslag hoeven te wachten en thuis moeten blijven. Op deze manier kunnen we vervangers voor de
groep van jullie kind(eren) tot een minimum beperken. We hopen van harte dat we het
op deze manier vol kunnen houden en niet worden verrast met vele zieke leerkrachten
en misschien wel gedwongen onderwijs op afstand.
Hoewel ook ons geduld op de proef wordt gesteld en we het van tijd tot tijd flink vervelend vinden, houden we vol want samen krijgen we Corona er onder.
Wij vragen daarom ook jullie om begrip en medewerking. Het beleid van onze Stichting is
dat er geen ouders op het plein mogen komen. We willen jullie nadrukkelijk vragen dat
ook niet te doen. Dit geldt ook bij het halen en brengen van jullie kind. Houd rekening
met onze kinderen door niet onnodig vroeg of lang bij het hek te gaan staan. Dat zorgt
voor oponthoud en voor een onveilige situatie voor de kinderen die het plein op komen
of gaan verlaten.
Wij realiseren ons echt dat dit niet gastvrij en gezellig is, echter willen wij een zo gezond
en veilig mogelijke school zijn voor iedereen. En dat kunnen wij niet alleen, daar hebben
we uw hulp bij nodig! Wij rekenen op jullie.
Houd moed, hou vol en blijf gezond.
Hartelijke groet,

Afscheid OV leden
Agenda

Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
Management onderwijsteam Wijhe-Wesepe
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Corona
Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen bekendgemaakt wat betreft naar schoolgaande kinderen.
Kinderen op de basisschool mogen naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts.
Een kind moet thuisblijven als:
- Hij/zij in contact is gekomen met iemand met een bevestigde Covid-19 besmetting
- Er iemand in het huishouden met koorts of benauwdheid is
- Als hij/zij andere klachten heeft die kunnen passen bij Covid-19 (benauwdheid, hoesten, koorts) Zij
blijven thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn.
Trakteren
Vanuit de Corona afspraken is het advies zoveel mogelijk te trakteren op voorverpakte traktaties. Zouden jullie hier rekening mee willen houden?
Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot voor het EU Schoolfruit programma.
Van 9 november t/m 16 april krijgen de kinderen drie porties groente en fruit per week.. Op welke dagen zij het
fruit krijgen horen jullie nog.

Meubilair Tellegen en Peperhof
Het overige meubilair van de Tellegen en de Peperhof krijgt een mooie plek in Roemeni ë. Er is dus niet
alleen een fijne plek op de Wije gecreëerd, maar ook voor de schoolgaande kinderen in Roemeni ë.
Talentontwikkeling
In de periode van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie gaan wij het volgende talent inzetten;
Denkslim. Wij gaan denkslim zoveel mogelijk verweven met de lessen die wij al geven. Hierbij besteden wij dus aandacht aan hoe je
lessen of opdrachten aan kunt pakken op een “denkslimme” manier.
Daarnaast zijn wij op zoek naar externen die een lessen cyclus aan
kunnen bieden rondom denkslim. Mocht je iemand weten die ons
daarbij kan helpen, laat het ons gerust weten. Fijn als je met ons
meedenkt.
In de periode kerstvakantie tot aan voorjaarsvakantie komt muziekslim aan bod. Van de voorjaarsvakantie tot aan meivakantie woordslim en wij sluiten het jaar af met beeldslim.
Start kinderboekenweek en veldtocht
Beide projecten werken aan het thema En toen? De kinderboekenweek start op 30 september en de veldtocht op 5 oktober. Via de
parro app zul je vast foto’s langs zien komen van de diverse activiteiten die dan op de planning staan, zoals bouwen met bamboe; bellen
blazen en de jaarlijkse voorleeswedstrijd.
Aquarium Tellegen
Het aquarium van de Tellegen is 29 september
verhuisd naar de Wije!!
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Parro agenda
De activiteiten uit de agenda van Parro kun je synchroniseren met een agenda op je eigen toestel. Op dit
moment is deze functie alleen op Android beschikbaar. Open de agenda van Parro en klik op de drie
bolletjes rechtsboven. Klik nu op Koppel agenda en kies een bestaande agenda of kies voor een nieuwe
agenda. Misschien een handige tip!
Privacy instellingen in Parro
Wij hebben gezien dat bijna iedereen de privacy voorkeuren in de Parro app aangegeven heeft. Hartstikke fijn! Mocht je dit nog niet gedaan hebben, zou je dit alsnog willen doen? Voor ons is het belangrijk
dit te weten voor het plaatsen van foto’s. Dank je wel!
Kascommissie OV
De leden van de OV zoeken twee mensen die aan het eind van dit
jaar de kas zouden willen controleren. Wie zou dit willen doen?

school-

Afscheid OV leden
Rianne, Mirella, Marloes en Marleen hebben afscheid
genomen van de OV van de Tellegen. Wij willen hen
enorm bedanken voor hun inzet!!

Agenda oktober 2020
5 oktober

Start veldtocht

8 oktober

Groep 5 en 6 gaan naar de Laarman.
Scholenproject Jan en Janneke

9 oktober

Herfstspeurtocht groep 1/2
Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8

12 t/m 16 oktober

Herfstvakantie

26 oktober

GMR

28 oktober

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Jarigen oktober
1 oktober
6 oktober
10 oktober
11 oktober
14 oktober
15 oktober
15 oktober
16 oktober
21 oktober
21 oktober
21 oktober
25 oktober

Sanwayt
Dominik
Juf Kirsten
Suze
Giano
Nahom
Zejnepe
Morad
Lindy
Juf Gea
Juf Anjo
Kisanet

groep 4
groep 8
groep 6
groep 2
groep 6
groep 3
groep 2
groep 6
groep 1/2
groep 8
groep 8
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