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Informatie m.b.t. het Coronavirus…
Afgelopen dinsdag werden er tijdens de persconferentie verscherpte maatregelen afgekondigd. Voor school
blijven dezelfde hieronder genoemde maatregelen alsook uiteraard de gebruikelijke (hygiënische)
maatregelen van kracht.
✓ Ouders zijn helaas nog niet welkom in school. Traktaties e.d. bij voorkeur afgeven aan de pleinwacht.
Ook kunt u bij de hoofdingang aanbellen zodat één van ons het bij de ingang kan overnemen.
✓ Gastlessen verzorgd door externen gaan voorlopig niet door.
✓ Oudergesprekken vinden alleen online plaats, dus niet op school.
✓ Het team volgt bijeenkomsten, waaronder overleg met externen en cursussen, zoveel mogelijk online.
Teamleden die ambulant zijn werken zo mogelijk thuis.
Vooralsnog geldt alles voor de komende twee weken. Laten we allen de richtlijnen zorgvuldig in acht blijven
nemen, zowel leerlingen, leerkrachten als ouders/verzorgers. Hopelijk brengt deze periode met wederom
verscherpte maatregelen een positieve wending betreffende het Coronavirus.
Kanjertraining…
Bij de Kanjertraining hebben we het over vertrouwen. De wereld van wederzijdse
vertrouwen waarin de mensen elkaar recht willen doen. Doe nu maar jezelf, doe je niet
anders voor dan je werkelijk bent. Dan is het goed. Dan blijk jij iemand te zijn die is te
vertrouwen. Hoe we graag met elkaar omgaan is te zien op de zogenaamde Smiley poster.
Dit doen we wel (groen): waar jij en anderen blij van worden.
Dit doen we niet (rood): waar je zelf zin in hebt maar meesten niet blij van worden.
Mediawijsheid…
In de week van de Mediawijsheid (6-13 november) volgen de groepen 7 en 8 ‘MediaMasters’. Een game over
de kansen en gevaren van (digitale) media. Hiermee bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid.
Van de ouderraad…
Secretaris gezocht…
De ouderraad die de school ondersteunt bij allerlei activiteiten is op zoek naar een nieuwe secretaris.
Marieke Hidders die al een aantal jaren het secretariaat op zich heeft genomen zal aan het eind van dit
schooljaar stoppen omdat haar zoon, inmiddels in groep 8, van school gaat. De ouderraad is dan ook op zoek
naar een nieuwe secretaris. Misschien iets voor u of heeft u nog vragen hierover? Laat dit dan gerust weten
aan de groepsouder, secretaris of voorzitter van de ouderraad of directie.
Het goede doel ‘Een bus voor Linn’…
Door middel van het inleveren van statiegeldflessen hopen
wij een steentje bij te dragen aan het goede doel ‘Een bus
voor Linn’. De containers raken al aardig vol! Heel fijn.
Tijdens de oud papierinzameling de tweede
zaterdagochtend in november en december kunnen de
statiegeldflessen ook ingeleverd worden bij de oud
papiercontainer.
De actie loopt nog t/m vrijdag 18 december.
Overigens, als u kroondoppen heeft? Deze mag u ook op school inleveren. Dan zullen wij
zorgen dat de kroondoppen bij familie Morsink terecht komen.
Beide acties van harte aanbevolen! Alvast veel dank voor uw medewerking.
Groen Schoolplein…
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is de gemeente Hof van Twente, evenals de
Provincie Overijssel, voorstander van een groene (school)omgeving en wordt er geld
beschikbaar gesteld. Onder de noemer ‘Ieder schoolplein in de Hof groen, dat gaan we
samen doen’ is net als de gemeente Hof van Twente als de provincie onze wens om

schoolplein te “vergroenen”. Ook al is ons schoolplein al heel mooi onze wens is om er nog meer natuurlijke
en uitdagende (speel)gedeeltes aan toe te voegen.
Onlangs ontving u naast de informatiebrief een vragen- en opgavelijst. Dank voor alle ingeleverde vragen- en
opgavelijst. Ook alle leerlingen wordt gevraagd om mee te denken en wensen voor een (nog) mooier Groen
Schoolplein door te geven. Wordt vervolgd…
Schoolfruit…
Na één schooljaar wekelijks fruit, geleverd door Wiemerink de échte groenteman, mogen wij
weer meedoen aan het EU-Schoolfruit project! Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat
de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Hierdoor leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig! De fruit/groentedagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag en start in
week 46 (9 t/m 3 november) t/m week 16 van 2021. Vanaf deze week is er op de woensdag,
donderdag en vrijdag de zogenaamde ‘fruitdag’. Op deze dagen hoeft uw kind dus geen hapje
voor de ochtendpauze mee te nemen, maar dat mag wel.
Oud papieractie…
Vanaf oktober staat er elke tweede zaterdag van de maand een container op de plek bij de parkeerhavens
tegenover de school. Er is dan gelegenheid om tussen 9.30 u. en 11.30 u. oud papier te brengen. Wat fijn dat
het oud papier inzamelen de eerste keer al zo ’n succes was. Want met de opbrengst kunnen voor school
materialen worden aangeschaft en komt dus geheel ten goede aan onze leerlingen! Dank hiervoor!
Hulp bij de oud papieractie…
De oud papier inzameling is elke tweede zaterdag van de maand. Enkele ouders en een teamlid houden een
oogje in het zeil en zullen zo nodig helpen. Uiteraard met inachtneming van de Coronamaatregelen.
De groepsouder zal u benaderen of heeft u waarschijnlijk al benaderd met de vraag te komen helpen. In
oktober was er hulp vanuit groep 8a. Helpt u ook mee? Naast dat het fijn is dat er toezicht wordt gehouden
en hulp geboden is het ook gezellig! Voor dit schooljaar zijn het de data:
Zaterdag 10 oktober
Zaterdag 14 november
Zaterdag 12 december
Zaterdag 9 januari
Zaterdag 13 februari

Groep 8a
Groep 8b
Groep 7
Groep 6/7
Groep 6

Zaterdag 13 maart
Zaterdag 10 april
Zaterdag 8 mei
Zaterdag 12 juni
Zaterdag 10 juli

Groep 5
Groep 4
Groep 3
Groep 1/2a
Groep 1/2b

Verkeersveiligheid…
Bij het halen en brengen van kinderen worden er een aantal fietsen op de weg naast het
schoolplein neer gezet. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Er is van de
fietsenstalling een indeling gemaakt waar iedereen de fiets kan neerzetten. Zo is er voor elke
groep een eigen plek. Ook voor de ouders is ruimte gereserveerd, nl. naast het voetbalveld waar
ook de fietsen staan van de kleutergroepen. Eventueel kunnen fietsen naast de stenen zitrand
worden neergezet waarbij het looppad wordt vrij gehouden.
Het is voor uw veiligheid en dat van uw kind(eren. Dank alvast voor ieders medewerking.
Belangrijke data…
In de week van 9 november: Start EU-Schoolfruit: fruit/groentedagen op woensdag, donderdag en vrijdag.
Dinsdag 10 november: Finale voorleeswedstrijd voor de leerlingen van groep 7 en 8.
Zaterdag 14 november: Oud papieractie tussen 9.30 u. en 11.30 u. Tevens kunnen statiegeldflessen worden
ingeleverd t.b.v. ‘Een bus voor Linn’.

