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Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en zijn jullie, ondanks het wat
kwakkelende Nederlandse zomerweer, lekker uitgewaaid en uitgerust.
Wij waren blij iedereen weer gezond en wel te treffen op 23 augustus. Het lijkt er voorlopig op dat
we een meer “normaal” schooljaar tegemoet kunnen zien. De maatregelen rondom Corona zijn
binnen de school beperkt. De leerlingen kunnen zich weer vrij door de school bewegen. Voor de
volwassenen, waaronder de leerkrachten, is vooral de 1.5-meter-maatregel van belang. En
natuurlijk doen we de gezondheidscheck voor we de school in gaan (Dus :bij hoesten, neusverkoudheid, koorts, benauwdheid en geur/smaakverlies blijven we op afstand of zelfs thuis)
Gelukkig mogen ouders ook weer in school komen. Heel bewust vragen we jullie bij het halen en
brengen toch buiten te blijven, om een grote verkeersstroom in de school te voorkomen.
Binnenkort staan de informatie-avonden en jaarvergadering van OV en MR gepland. Deze kunnen
doorgaan, maar we zullen de vorm enigszins aan moeten passen om de veiligheid en 1.5 meter te
kunnen waarborgen. Jullie horen hier zo spoedig mogelijk meer over!
Aan het eind van het vorige schooljaar hebben we binnen het team kritisch onze opbrengsten
geanalyseerd. We hebben gekeken waar we ons onderwijs nog verder kunnen versterken. Vanuit
het Nationaal Programma Onderwijs (de NPO-gelden) kunnen we middelen inzetten om extra te
ondersteunen op verschillende gebieden. Om onze leerlingen maximale kansen voor de toekomst
te bieden hebben zij goed onderwijs nodig. Het is onze taak om ons te verdiepen in wat goed
onderwijs is en wat onze leerlingen specifiek nodig hebben. Dat doen we dagelijks, maar het
komende jaar zal hier nog meer de nadruk op komen te liggen. Vanuit de PO-Raad hebben we
een onderwijsdeskundige uitgenodigd die het komende jaar met ons meekijkt en voorziet van de
nodige informatie.
Jullie kinderen komen naar school om veel te leren, maar natuurlijk ook om een fijne, plezierige
tijd te hebben. Naast de aandacht voor de leervaardigheden mogen jullie er op vertrouwen dat we
oog hebben voor het welbevinden en de veiligheid. Samen een feestje vieren op z’n tijd hoort
daar ook zeker bij en laten we heel hard duimen dat we het komende jaar weer menig feestje
mogen gaan vieren.
Bij ons op school
Is het gezellig
Maken we foutjes
Beginnen we opnieuw
Leren we van elkaar
Groeien we elke dag
Hebben we plezier
Mogen we onszelf zijn
Voelen we ons veilig
Zijn we lief voor elkaar

Wij hebben onwijs veel zin in het komende schooljaar en vertrouwen er op samen met jullie
kinderen weer een fantastische tijd van te maken.
Heb het goed en blijf gezond!
Hartelijke groet,
Namens het team,
Jantien Blankhorst-Hartkamp
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Gymrooster + vakleerkracht
In de schoolgids staat het gymrooster, deze is iets veranderd wat betreft de tijden. De dagen zijn
hetzelfde gebleven.
Maandag 8.30-9.30

Groep 6

Maandag 8.30-9.30

Groep 5

Maandag 11.30-12.30

Groep 7

Dinsdag 10.10-11.00

Groep 6

Maandag 12.30-13.20

Groep 8

Dinsdag 11.00-12.00

Groep 3

Dinsdag 12.30-13.30

Groep 4

Dinsdag 13.30-14.30

Groep 7

Donderdag 8.30-9.20

Groep 3

Donderdag 12.30-13.20

Groep 4

Donderdag 12.30-13.20

taalklas

Vrijdag 10.10-11.00

Groep 8

Vrijdag 11.00-11.50

Groep 5

Isolde Prenger zal de gym– en zwemlessen verzorgen. Zij is vakleerkracht gym voor alle basisscholen in Wijhe en zal veelal in de
sporthal te vinden zijn. Mochten jullie direct contact met haar willen opnemen dan kan dat via het volgende mailadres:
i.prenger@sportbedrijfdeventer.nl
Baby nieuws
Meester Kelvin is 15 juli trotse vader geworden van Jason! Het gaat hartstikke goed
met Jason en papa Kelvin.

Parro, privacy
Zouden jullie nog even willen denken aan het aanpassen van jullie privacy voorkeuren in Parro? Dank
alvast.
Hoofdluiscontrole
Elke maandag na de vakantie staat er een hoofdluiscontrole gepland. Wanneer alle coronamaatregelen
het weer toestaan starten we hiermee na de herfstvakantie. Willen jullie in die tussentijd zelf jullie kind
controleren?
Ouderhulplijst
Jullie hebben allemaal de ouderhulplijst mee naar huis gekregen. Wanneer je hulp nodig is bij een activiteit zal er contact met je worden opgenomen.
Oud papier
Afgelopen zaterdag is er weer papier ingezameld. Rick Geurts heeft ons hier jaren mee geholpen en
Agnes Schurink ook het laatste jaar. Casper Dijkslag en Meike Grootenhuis zullen de taak van hen
overnemen. Rick en Agnes bedankt!!!
Meike en Casper….succes en fijn dat jullie het over willen nemen.
Biebboeken
Mocht jullie kind(eren) nog biebboeken thuis hebben van de vakantie zouden jullie deze dan mee willen
geven?
De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen elke maandag hun biebboek ruilen. Willen jullie deze dan
meegeven in de biebtas?

Samen jouw weg ontdekken

PAGINA 3

Agenda september 2021
Kennismakingsgesprekken
De kennismakingsgesprekken mogen weer fysiek plaatsvinden. Maandag 30 augustus zetten
wij de Parro weer open waar je je gesprek kunt plannen.
Jaarkalender
De jaarkalenders zijn inmiddels per gezin verspreid. Mocht er toch nog 1 missen, laat het ons
gerust even weten. Daarnaast staan ook alle data in de parro agenda. Het is mogelijk deze ook
te synchroniseren met je eigen digitale agenda.
Dit kan als volgt: 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. Nieuwe lokale
agenda is de agenda op je telefoon.
2 september

OV vergadering

6 en 9 september

Kennismakingsgesprekken

16 september

Schoolfotograaf

21 september

Informatie avond

27 september

OV vergadering

Jarigen september
2 september
2 september
4 september
11 september
15 september
15 september
19 september
20 september
28 september
28 september
29 september
29 september

Mugtaar
Sanne
Maximiliam
Lieke
Hasen
Levi
Dex
Bram
Kris
Daan
Yanieke
Nora

groep 8
groep 3
groep 5
groep 8
groep 6
groep 7
groep 4
groep 8
groep 6
groep 2
groep 2
groep 7

Wij wensen jullie een hele fijne dag!
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