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Schoolnieuws november 2021
Kledingactie
Tot morgen 8.30 uur kan er nog kleding ingeleverd worden. Vandaag kan het nog tot 17.00 uur in de hal
gelegd worden. De opbrengst komt ten goede aan de school. Hartelijk dank!
Traktaties
Het is altijd leuk als een kind jarig is en er een feestje gevierd kan worden. Daar hoort natuurlijk een
traktatie bij. Als school willen we dat feestje graag meevieren maar het is wel goed om traktaties klein te
houden. Ook willen wij vragen om geen cadeautjes bij de traktatie te doen. De traktatie is een extraatje en
hoeft dus niet groot te zijn.
Pilot Voormekaarteam
Op 6 oktober is het Voormekaarteam gestart met een Pilot “jeugdzorg in de school”. Dit zijn
inloopmomenten speciaal voor ouders, verzorgers en leraren. Tijdens deze inloopmomenten kunt u met al
uw (opvoed)vragen terecht bij een medewerker van Voormekaar. Deze medewerker denkt graag met u mee
en kan u advies geven. Dit is geheel vrijblijvend en kostenvrij. U hoeft geen afspraak te maken om langs te
komen. De inloopmomenten zijn op Daltonschool St. Joris in Borculo en CBS Wonderwijs in Ruurlo in een
aparte ruimte en in alle privacy. Kom gerust langs, ook als u niet verbonden bent aan deze school.
Voormekaar is er namelijk voor alle ouders en opvoeders uit Berkelland die vragen hebben.
CBS Wonderwijs
Beatrixlaan 27, 7261 XW Ruurlo
27 oktober
08:30 uur – 09:30 uur
10 november 08:30 uur – 09:30 uur
24 november 08:30 uur – 10:30 uur
8 december
08:30 uur – 10:30 uur.

Daltonschool Sint Joris – Borculo
Hoflaan 4, 7271 BR Borculo
11 november 8.30- 10.30 uur
25 november 8.30- 10.30 uur
9 december 8.30- 10.30 uur
23 december 8.30- 10.30 uur

Schoolfruit
In de week van 15 november starten wij weer met het schoolfruit project. Dit zal ongeveer tot de
meivakantie 2022 duren. Er wordt dan voor 3 dagen fruit of groente geleverd en wij zullen dat tijdens de
kleine pauze aanbieden aan de kinderen. We starten hiermee op woensdag 17 november.

De voordelen van schoolfruit
-Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig.
-Gezond eten is aanstekelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door Schoolfruit meer soorten fruit en
groente te proeven. Ook thuis.
-Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.

Op woensdag, donderdag en vrijdag (vanaf woensdag 17 november) hoeven de kinderen geen pauzehapje
mee te nemen (het mag wel), ze krijgen wat van school. Kinderen mogen uiteraard wel zelf wat meenemen
en het stukje fruit/groente als extraatje eten.
Wij zouden het erg fijn vinden als u ons af en toe wilt helpen met het schillen van het fruit. Wij zullen dan in
Parro aangeven dat er wat klaarstaat.
Samenwerking Partou en OPONOA
Vorig schooljaar informeerden we u over de samenwerking tussen Stichting OPONOA (openbare scholen
Noord, Kiezel en Kei en HW Heuvelschool) en Partou Kinderopvang (peuteropvang, buitenschoolse opvang
en kinderdagverblijf), wat uiteindelijk zal leiden tot de vorming van een nieuw kindcentrum in Borculo.
Samen willen wij zorgen voor een goede doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Dit doen we door, vanuit eigenheid, met elkaar te bouwen aan kwalitatief goede en gezellige opvang en
onderwijs waar álle kinderen uit Borculo van harte welkom zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Onze samenwerking krijgt steeds meer vorm.
Sinds vorig schooljaar is Partou met de peuteropvang en de buitenschoolse opvang gevestigd in OBS Kiezel
en Kei en ook is er al een aantal jaren voorschoolse opvang bij de HW Heuvelschool. Ook hebben we al een
aantal onderlinge activiteiten georganiseerd. Zo hebben bijvoorbeeld kinderen van de groepen 7 en 8
voorgelezen op de peutergroep van Partou.
Onlangs zijn we met een aantal medewerkers van de 3 scholen en Partou Kinderopvang in gesprek gegaan
om de samenwerkingsmogelijkheden verder te onderzoeken en uit te werken. Om opvang en onderwijs goed
op elkaar af te stemmen is het onze wens om meer te gaan werken vanuit een gemeenschappelijke
educatieve en pedagogische visie.
We zullen u de komende tijd geregeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen
Week van de pleegzorg
Van 3 tot en met 10 november 2021 is het weer de Week van de Pleegzorg. Elk jaar organiseert Jeugdzorg
Nederland de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Jeugdzorg Nederland aandacht vestigen op
pleegzorg, en het tekort aan pleegouders. Tijdens de Week van de Pleegzorg staan er veel verschillende
activiteiten op de agenda in samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale
activiteiten om pleegouders in het zonnetje te zetten.
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek blaast voor deze gelegenheid het Pleegoudercafé weer eenmalig
nieuw leven in. In vier verschillende gemeenten is er de mogelijkheid andere pleegouders te ontmoeten. Ook
mensen die nadenken over pleegzorg zijn van harte welkom. Zij kunnen van ervaren pleegouders horen hoe
het nu écht is. In de bijlage data en locaties voor het Pleegoudercafé.
Hoofdluiscontrole
Gisteren, woensdag 27 oktober, is er een hoofdluiscontrole geweest. In meerdere groepen is hoofdluis en/of
neten aangetroffen. Ouders van desbetreffende groepen zijn op de hoogte gebracht.
Wilt u de kinderen goed blijven controleren? Mocht u hoofdluis constateren dan is het advies om de haren te
behandelen en langere tijd te blijven kammen. Houdt u ons op de hoogte?
Op woensdag 10 november zal er een extra controle in de desbetreffende groepen zijn.

Open dagen voortgezet onderwijs
Op dit moment zijn de volgende data bij ons bekend.
Bekijk de website van de scholen voor de meest actuele informatie.
Staring College:
18 november- kennismakingsmiddag Lochem
23 november- kennismakingsmiddag Borculo
22 januari – Open huis
22 juni – Kennismakingsmiddag
Marianum:
10 november – Doe-middag
15 november – voorlichtingsavond
20 januari – open huis
Zone College:
17 en/of 24 november - Doe-middag
21 januari – open dag
15 juni – kennismakingsmiddag
Assink Lyceum:
9 november - Beleef het Assink

Bijlages
In de bijlages
-het overzicht van de naschoolse activiteiten van Beweegwijs. Intekenlijsten voor Beweegwijs zijn bij elke
groep te vinden.
-Informatie over Passend lezen: Passend Lezen biedt boeken, kranten en tijdschriften aan als audiobestand
of als grootletterboeken. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden.
Wilt u uw kind aanmelden dan kan dit via superboek.nl. Juf Karin Ruiterkamp heeft een folder met meer
informatie hierover.
-Flyer van De week van de Pleegzorg
-Uitnodiging Kliederkerk bij speeltuin de Koppel
-Informatie gescheiden ouders

Overige activiteiten
November
2 november
3 november
5-12 november
10 november
10 tm 16 november
17-24 november

Start typetuin
Training EHBO voor het team. (middag)
Creatief circuit
Extra luizencontrole
10 minuten gesprekken
Doe-middag Zone college

16 november
22 november
24,25,26 november
27 november

Jaarvergadering MR en OR – Let op, andere datum dan in jaarplanning.
Uitnodiging volgt
Start week van de techniek.
Adviesgesprekken groep 8
Badmintontoernooi (info volgt)

December
2 december
22 december
23 december
24 december

Sinterklaas op school.
Kerstbakjes maken
Kerstbuffet
Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie!

