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Schoolnieuws oktober 2020
Covid
“Nederland is wel klaar met het coronavirus, maar het virus is nog lang niet klaar met ons”
Het coronavirus grijpt weer om zich heen, het is volop in het nieuws. We hopen dat ze het virus snel onder
controle gaan krijgen en dat iedereen gezond blijft …dat is het allerbelangrijkste!
Ondertussen moeten we er met elkaar voor zorgen dat we er het beste van maken. Dat is soms best moeilijk.
Wat mogen we wel of wat moeten we juist niet doen? Waar doen we goed aan om zoveel mogelijk tegemoet
te komen aan de wensen van iedereen? En hoe kunnen we zaken op een verantwoorde manier met elkaar
delen waarbij we ook alle privacyregels goed in de gaten houden?
Wij merken dat we het contact met ouders missen en we horen de geluiden dat ouders het contact met school
ook missen. We moeten ons echter aan de regels houden waardoor ouders zo min mogelijk in de school
mogen komen. Na schooltijd lopen de leerkrachten vaak wel even mee naar buiten, het is dan natuurlijk
altijd mogelijk om kort (informeel) in gesprek te gaan of kennis te maken. Mochten er belangrijke zaken te
bespreken zijn, dan kan dat natuurlijk ook. Maak dan even via de mail een afspraak met de leerkracht.
Verder hebben we te maken met een invallerstekort. Op het moment dat er een leerkracht ziek is of thuis
moet blijven om een andere reden, is er (bijna) geen inval te krijgen. Tot nu toe hebben we dit nog binnen
het team op kunnen lossen en zijn teamleden extra gaan werken. Er zal echter ook een moment kunnen
komen, dat het niet meer op te lossen is. We zullen dan groepen moeten verdelen of zelfs naar huis moeten
sturen (vanaf dag 2). Uiteraard zullen we dan alle mogelijkheden (welke groep, welke dagen, etc.)
zorgvuldig afwegen en ouders tijdig op de hoogte brengen. Als kinderen thuis zitten maar niet ziek zijn en in
staat zijn om thuis wat schoolwerk te doen (groep 3 tm 8), dan mag er per mail contact opgenomen worden
met de leerkracht. De leerkracht zal er dan voor zorgen dat er vanaf de 2e dag huiswerk klaarligt op school.
(of eerder, in overleg met de leerkracht)
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, laat het dan weten. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we
deze coronaperiode zo goed mogelijk doorkomen.
Nog maar één beslisboom verkouden kind: 0 jaar t/m groep 8
Onlangs heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen
op de kinderopvang en school gelijk worden getrokken. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één
beslisboom is (zie bijlage). Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te
doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
Begrijpend lezen
Stichting OPONOA gaat vanaf dit schooljaar stichtingsbreed inzetten op het versterken van de
leesvaardigheid. Er is gestart met een intensief scholingstraject voor alle leerkrachten van OPONOA. Alle
leerkrachten leren om volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten hun lessen begrijpend lezen vorm te
geven. Meer informatie hierover in de bijlage.
Korfbal

Op zaterdag 19 september hebben we met meerdere groepen deelgenomen aan het korfbaltoernooi. Ondanks
alle maatregelen die genomen moesten worden, was het een sportief en gezellig toernooi.
De volgende teams uit de groepen 3, 4 en 5/6 hebben nog een mooie beker in ontvangst mogen nemen.
Iedereen bedankt voor de inzet!
Groep 3.
2. Heuvelschool 7
3. Heuvelschool 8
Groep 4.
1. Heuvelschool 5
Groep 5/6.
2. Heuvelschool 2
3. Heuvelschool 1
GGD info
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige kleuters en groep 6 leerlingen vorig schooljaar
niet uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdgezondheid van GGD-NOG. Misschien geldt
dat ook voor uw kind. Dit schooljaar willen we deze onderzoeken inhalen. De GGD weet om welke
kinderen het gaat. U hoeft niets te doen. Als uw kind nog geen gezondheidsonderzoek heeft gehad dan
ontvangt u in de loop van het schooljaar vanzelf een uitnodiging voor dit onderzoek. Heeft u vragen over de
gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind die niet tot dan kunnen wachten? Neem dan contact op
met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is of stuur een mail naar
jgz@ggdnog.nl o.v.v. uw contactgegevens en de naam van de school van uw kind. Als ouder kunt u zelf
informatie over gezond opgroeien en opvoeden opzoeken en ontvangen via de Groeigids-app. De
groeigids-app is gratis te downloaden voor Android en iOS. Of kijk eens op www.groeigids.nl of
www.opvoeden.nl.
Typecursus op school gaat door.
Er zijn voldoende aanmeldingen om de typecursus van de Typetuin op school door te laten gaan. Er zijn nog
een paar plekken dus mocht er nog interesse zijn dan kunt u uw kind nog aanmelden. Donderdag 1 oktober
is de eerste bijeenkomst na schooltijd.
Stagiaires
Dit schooljaar zijn er veel stagiaires binnen de school te vinden. De leerkrachten zullen de ouders van de
desbetreffende groepen per mail op de hoogte brengen.
Klassenouders 2020-2021
Groep 1/2aGroep 1/2bGroep 3Groep 4Groep 5Groep 6 Groep 7 Groep 8 -

Marjolein Holkers
Henrieke Leussink
Merel Heuten en Marieke Timmerije
Henrieke Leussink en Marise Vreugdenhil
Marjolein Holkers
Cindy Schutte
Judith Ligtenbarg
Judith Ligtenbarg en Christi Stoltenberg

Inloopspreekuur Maria Krabbenborg -jeugdverpleegkundige GGD

De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over opvoeding, psychosociale problemen, pesten,
faalangst, voeding en zindelijkheid en vaccinaties.
Maar ook voor de lengte, gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test, kunt u bij haar terecht.
I.v.m. de corona-maatregelen kan dit alleen op afspraak op vrijdag 16 oktober in het gemeentehuis in
Borculo. U kunt hiervoor bellen of mailen
Mailen: m.krabbenborg@ggdnog Tel: 0884433206 WhatsApp: 0625644217
Start Kinderboekenweek
Vanmorgen, 30 september, hebben wij de Kinderboekenweek met het thema “En toen?” geopend.
Er stond een mooie tijdmachine op het podium en toen juf Twiggy per ongeluk op een knopje drukte, kwam
er een oude Romein uit de tijdmachine tevoorschijn. Gelukkig hebben wij hem ook weer terug naar zijn
eigen tijd kunnen sturen.
De aankomende weken werken we in alle groepen verder aan het thema, er komen verschillende
onderwerpen die bij het thema “en toen?” passen aan bod. Op de website zullen we foto’s delen.

Klimaatlessen groep 3 tm 8
Het klimaat heeft onze aandacht. Via de media komen berichten over natuurrampen uit alle landen van de
wereld binnen in onze huiskamers. Maar ook in onze eigen omgeving ervaren we de veranderingen in ons
klimaat. Het is belangrijk en waardevol om met kinderen over het klimaat in gesprek te gaan.
Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Berkelland bieden de basisscholen in de gemeente de kans om
met het thema aan de slag te gaan. Op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober komen medewerkers van Staring
Educatie op school om de lessen te verzorgen voor de groepen 3 tm 8. Ze brengen onderzoeksmateriaal en
een speciale klimaattafel mee. Kinderen ontdekken hoe wateroverlast ontstaat, hoe we het kunnen
voorkomen of hoe we het in goede banen kunnen leiden.
Hoofdluiscontrole
Door alle Coronamaatregelen is er nog steeds geen hoofdluiscontrole op school. Wij willen u vragen om de
kinderen thuis regelmatig te blijven controleren. Mochten er bijzonderheden zijn, dan horen wij het graag.

Activiteiten
30 september
1 oktober
7 oktober
9 oktober
13 oktober
14 oktober
14 oktober
20 t/m 25 oktober
26 oktober

start Kinderboekenweek
Start typelessen (van de Typetuin) op school
Podium pret
Kleedjesboekenmarkt, info volgt
MR vergadering
Studiedag, alle kinderen zijn de hele dag vrij!
GMR
Herfstvakantie
OR vergadering

In november zijn de 10 minuten gesprekken gepland. We hopen dat we alle gesprekken gewoon op school
kunnen houden waarbij we uiteraard rekening houden met alle Coronamaatregelen. Om drukte in de school
te voorkomen, denken we dat het goed is om de gesprekken over meerdere weken uit te spreiden.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie en hoort u of de gesprekken daadwerkelijk op school
gehouden kunnen worden. .

