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Inloopavond wordt digitale informatiedag… 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen kan de inloopmiddag/avond helaas, vanwege de huidige 
situatie rondom het Coronavirus, niet plaatsvinden. Toch willen wij proberen alle ouders te informeren over 
o.a. de leerstof en werkwijzen binnen de groep. De eerste week van september ontvangen alle ouders via de 
mail alle informatie van de desbetreffende groep(en). We hopen met deze informatie en beeldmateriaal u 
een zo goed mogelijk kijkje in de ‘schoolkeuken’ te kunnen geven. Maar mochten er toch nog vragen blijven, 
laat deze dan gerust weten aan de groepsleerkracht(en).     

Stagiaires… 
Jochem Rots, tweedejaars PABO-student:  
elke maandag en dinsdag in groep 7 van juf Linda H. en meneer Benno.  
Femke Poot, tweedejaars PABO-studente: 
elke maandag en dinsdag in groep 8a en 8b van juf Linda B., juf Els en juf Mireille.                                                    
’s Morgens in groep 8b en ’s middags in groep 8a en 8b gezamenlijk.     
We wensen beiden een fijne en leerzame tijd toe!  

Teamscholing… 
Studiemiddagen… 
Donderdagmiddag 10 september is de eerste studiemiddag gepland. het gehele team verdiept zich in 
ParnasSys, het nieuwe leerling-administratiesysteem.  
Ook op dinsdag 20 oktober en donderdag 11 februari zijn twee studiemiddagen gepland.  
Alle leerlingen hebben tijdens deze studiemiddagen vanaf 12.00 u. vrij.  
BHV herhalingscursus… 
In november volgt een deel van het team de jaarlijkse BHV herhalingscursus. 
En verder… 
Naast bovengenoemde onderwerpen volgen teamleden individueel en/of gezamenlijk scholing rondom 
onderwerpen zoals spelend leren en autisme.  

Kinderpostzegelactie 2020… 
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 van 23 t/m 30 september zetten basisscholieren, 
waaronder onze groep 7 leerlingen, zich in om kinderen te helpen aan een veilig thuis.  
Kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze door het coronavirus 
noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nog moeilijker. Daarom vragen we juist nu 
extra aandacht voor deze groep. Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten 
gaan. Met de geldende maatregelen zijn er manieren ontwikkeld om zowel fysiek als 
digitaal langs de deuren te gaan. De bestelling kan digitaal m.b.v. het scannen van een 

QR-code maar ook door het invullen van het formulier.    
Schoolreizen… 
Zoals bekend zijn de schoolreizen dit jaar op dinsdag 29 september. Inmiddels is 
de bestemming voor de groepen 8 ook bekend. Zie hieronder nogmaals het 
overzicht. Nadere informatie volgt binnenkort.                                                                                                                            
De groepen 1/2 a en 1/2b gaan naar kinderboerderij ’t Dondertman in Holten. 
Groep 3 gaat naar De Waarbeek in Hengelo.  
De groepen 4 en 5 gaan naar De Julianatoren in Apeldoorn.  
De groepen 6, 6/7 en 7 gaan naar Attractiepark Slagharen in Slagharen.  
De groepen 8a en 8b gaan naar Wildlands Adventure Zoo in Emmen   
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Uiteraard zijn de schoolreizen met inachtneming van de dan geldende Corona-richtlijnen. Bovendien zal 
nauwlettend in de gaten worden gehouden of de schoolreizen daadwerkelijk kunnen plaatsvinden.  

Verkeersveiligheid… 
Parkeren…    
Een voortdurende zorg en aandachtspunt blijft het brengen en halen van kinderen met de 
auto. Wees alert bij het in- en uitstappen van de kinderen. Daarnaast willen we u nogmaals 
met nadruk wijzen op het fout parkeren. U loopt het risico een bekeuring te krijgen. 
Bovendien ontstaan door fout parkeren levensgevaarlijke situaties. Zowel in de Korte Dijk als 

de van Coeverdenstraat is geen parkeergelegenheid. Daar mag dus niet geparkeerd worden. Ook is het niet 
toegestaan om te ‘parkeren’ op de stoep van het verkeersplein voor de school. Er is bij de vijver ruimte 
genoeg om te parkeren. Parkeermogelijkheden zijn de daarvoor bestemde parkeervakken bij de 
verkeersheuvel en de vijver. Daarnaast zijn er parkeerhavens.      
Kortom: alleen parkeren waar het is toegestaan.    
Het is in het belang van de verkeersveiligheid van u en de kinderen! Wilt u dit ook kenbaar maken bij 
eventuele andere halers en brengers, bijv. oppas of oma / opa?    
Werkverkeer bij school… 
Bij het naast de school gelegen Hofhuus Heeckeren vindt de komende periode een verbouwing plaats. 
Hierdoor kan er door werkverkeer overlast ontstaan. Zo werd er afgelopen maandag als voorbereiding op de 
werkzaamheden grote rijplaten geplaatst. De overlast probeert men tot een minimum te beperken en zoveel 
mogelijk rekening te houden met de schooltijden.    

Belangrijke data…  
donderdag 10 september: Studiemiddag. Alle leerlingen hebben vanaf 12.00 u. vrij. 
maandag 21 t/m vrijdag 25 september: Week tegen het pesten. In deze week tevens afsluiting Gouden 
Weken, Buitenlesdag en Kraanwaterdag. 
woensdag 23 september: Start Kinderpostzegel actieperiode 23 t/m 30 september. 
dinsdag 29 september: Schoolreizen voor alle groepen.   

 

 

 


