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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

De eerste week dat we met ons allen weer alle dagen naar school gaan, zit er weer op. Wat is het fijn om met bíjna iedereen weer bij 
elkaar te zijn. Opnieuw is het fijn om te merken hoe iedereen meewerkt om alles goed te laten verlopen. We merken dat het uitvoeren 
van de afspraken tijd kost, met hele groepen nog meer dan met de kleinere groepen. Belangrijk vinden we het om die tijd te nemen, in 
het belang van ieders gezondheid, dus dat doen we ook. Ook het brengen en halen, waarbij er weer meer drukte rondom school is, ver-
loopt goed. Ook op die momenten zit de kracht in het nemen van de tijd en het wachten op elkaar. Fijn om te merken dat u dat met uw 
kinderen ook doet. Bij het halen van de kinderen, is het op sommige plekken echt druk, waardoor het niet meevalt om afstand te houden. 
Wilt u, als u dat merkt, een andere plek zoeken om op uw kind(eren) te wachten? Er zijn meerdere plekken op het schoolplein waar vaak 
nog ruimte over is. U kunt met uw kind(eren) ook een vaste plek afspreken (eventueel buiten het schoolplein).  



Graag zouden wij zien dat de leerlingen die te voet naar school kunnen komen, van deze mogelijkheid gebruik maken. Zo houden wij de 
verkeerssituatie rondom school het meest beheersbaar. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 

                                  

Normaal gesproken nodigen wij u in juni u uit op school voor een info-uur om samen terug te blikken op het huidige schooljaar en u op 
de hoogte te brengen van de plannen voor het volgende schooljaar. We willen de uitdaging aangaan om ook het info-uur digitaal wel 
door te laten gaan. We gebruiken hiervoor Meet. U kunt dan daarbij vanuit huis aansluiten. Omdat thuis ook de kinderen zijn waarover u 
de zorg heeft, verzetten we het info-uur naar een uurtje later, wanneer de meeste kinderen in bed zullen liggen. Datum: 30 juni, Tijd: 
20.30 uur. De inloggegevens ontvangt u voor die tijd van ons.   
 

 

Sinds april heeft de koffie-inloop niet meer plaats kunnen vinden. Omdat we digitaal steeds vaardiger worden, 
leek het ons leuk om ook een digitale koffie-inloop te houden. Hiervoor gebruiken we de geplande tijd voor het 
laatste koffie-uur van dit schooljaar, nl. op woensdag 1 juli het eerste uur van de ochtend. Omdat u eerst naar 
huis zult gaan, starten we het uurtje iets later, om 8.30 uur. Uiteraard kunt u ook later dan 8.30 uur aansluiten. 
Er is dan tevens de gelegenheid om nog overgebleven vragen te stellen n.a.v. het info-uur de avond ervoor. 
Helaas kunnen we u niet zelf onze lekkere koffie aanbieden, maar het lukt vast om daar ook thuis voor te zor-
gen.  
De inloggegevens ontvangt u voor die tijd van ons.   

 

             

Na een periode van thuisonderwijs gaan de kinderen weer naar school. Hoe heeft u, als ouders, de afgelopen periode ervaren? En hoe 
hebben jullie kinderen het ervaren. Daarover willen wij graag uw mening horen door middel van de ouder
-enquête “Terug naar school”. 
Hierover krijgt u volgende week een mail waarin de werkwijze beschreven staat. U kunt de enquête in-
vullen op een moment dat u dat uitkomt. De enquête blijft 3 weken uitstaan en wordt dan afgesloten.  
Wij hopen op de medewerking van u allen!! Hoe meer ouders hieraan deelnemen, hoe reëler en betrouw-
baarder de resultaten!  
 

             

Ook onze leerlingen willen wij vragen hun medewerking te verlenen aan een enquête. Hoe is het voor de 
kinderen om weer naar school te gaan? Wat hebben ze gemist in de weken dat zij thuis waren en wat vonden ze er juist fijn aan? 
Om hierop antwoord te krijgen is een korte vragenlijst voor leerlingen ontwikkeld. De kinderen vullen deze enquête op school in.  
 

 

Op vrijdag 19 juni vindt de zeskamp sportdag plaats voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Deze zeskamp is een vervangende sport-
dag omdat de jaarlijkse sportdag op Sportpark de Bijenkamp vanwege het coronavirus niet door kon gaan.  
We hebben verschillende activiteiten op het schoolplein georganiseerd, waarvan een aantal met water. Neem dus voor de zekerheid  
extra kleding mee. 
We houden ook rekening met de corona-maatregelen, zoals we die hebben laten weten. De groepen blijven bijvoorbeeld gescheiden van 
elkaar.  
We hopen er een sportieve middag van te maken! 
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Zowel voor de gymlessen als voor de hierboven ver-
melde Zeskamp geldt het dringende verzoek om uw 
kind(eren) geen teenslippers te laten dragen op de 
dagen dat er gymlessen en zeskamp zijn.  
Voor eigen veiligheid geldt dat kinderen uitsluitend 
met degelijke schoenen aan de les deelnemen. 



Op donderdag 2 juli vinden de 10-minuten-gesprekken plaats om de ontwikkeling en het rapport van uw kind te bespreken.  
Deze gesprekken vinden ook plaats via Google Meet.  
 
Een uitnodiging voor het gesprek ontvangt u volgende week vrijdag 19 juni, waarna u zich hiervoor in kunt schrijven via Mijn School. U 
krijgt niet gelijk een bevestiging van de inschrijving, maar er verschijnt later in het scherm wel een melding van de reservering.  
Ook kunt u de afspraak controleren door, nadat u zich heeft aangemeld voor de gesprekken, daarna even uit te loggen en vervolgens op-
nieuw in te loggen. Dan  krijgt u te zien op welk tijdstip u een afspraak heeft gemaakt.  
 
In het geval u meer kinderen in één groep heeft: u krijgt één uitnodiging, gekoppeld aan één van uw kinderen, voor een gesprek van 20 (bij 
2 kinderen) of 30 (bij 3 kinderen) minuten, waarbinnen de gesprekken voor beide/alledrie de kinderen plaatsvinden.    
Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag!  
 
Nadat de afspraken zijn gemaakt, kunt u zich op donderdag 2 juli op de geplande tijd op de volgende manier aanmelden:  

• Log in met een sterrenpalet-mailadres van (een van) uw kind(eren)  

• Klik op +Vergadering starten of Deelnemen aan vergadering  

• Typ de naam van het kind waarover het gesprek gaat  

• De leerkracht komt op het afgesproken tijdstip bij in de vergaderruimte  

• U voert het 10-minuten-gesprek  

• U verbreekt de verbinding van het gesprek (of de leerkracht doet dit)  

 
Heeft u nog een gesprek dan klikt u op Terug naar startscherm.   
U typt de naam van de zoon/dochter in waar u vervolgens een gesprek over heeft (op het 
door u ingeplande tijdstip)   
De leerkracht komt bij u in de vergaderruimte.  
 
We wensen u ook op deze manier goede gesprekken toe!  
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallo allemaal, 
Op 24 juni zal er geen oud papier worden opgehaald door de leerlingen. Dit besluit is genomen in overleg met Ineke en het bestuur van 
VCO.  
Er komen wel 2 containers bij school te staan. Deze staan er op 24 en 25 juni. Er ligt veel oud papier in de kelder, wat het team zelf in de 

container zal doen. Ouders mogen wel zelf eventueel hun oud papier in de container komen brengen deze 
dagen. 
Wij willen alle kinderen, ouders en grootouders heel hartelijk bedanken voor alle hulp van het afgelopen 
jaar tijdens het ophalen van het oud papier!! Zonder jullie was het echt niet gelukt en we hopen in het 
nieuwe schooljaar, weer met de leerlingen de wijk in te kunnen gaan, waarbij we hopelijk mogen rekenen 
op jullie hulp. 
Nogmaals bedankt voor jullie hulp! 
De ouderraad 
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Vrijdag 3 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.  
Het zou fijn zijn als deze allemaal vóór de zomervakantie weer op school ingeleverd kunnen worden zodat we ze hier kunnen bewaren 
voor het volgende schooljaar. Alvast bedankt! 
 

 

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Daarom willen wij u er op wijzen dat Mijn School vanaf eind juli gesloten zal zijn. Wij advise-
ren u dan ook om nu alvast alle foto's te downloaden omdat deze na 31 juli allemaal verwijderd zullen zijn.  
Wacht niet tot 30 juli, de ervaring van vorig jaar leert dat Mijn School ook een week eerder kan sluiten! 
 

Na de voorjaarsvakantie waren we net op school gestart met een thematische plusklas met een groep kinderen. Toen we op 16 maart 
niet meer naar school mochten, hebben we besloten om de plusklas in digitale vorm wel door te laten gaan. Hiervoor heb ik verschillende 
filmpjes opgenomen en opdrachten en informatie hierin verwerkt. Het contact met de kinderen verliep via app of mijn school. Wat fijn dat 
ik zoveel reactie kreeg!! Mooi om te zien dat kinderen filmpjes maakten voor mij om te laten weten wat ze van de plusklas hadden ge-
leerd. Ook het thema dat we na de meivakantie hebben gestart, zijn we begonnen op deze manier. Nu de kinderen weer volledig naar 
school gaan, maken we de plusklas af door middel van opdrachten die ze in de groep tijdens schooltijd kunnen uitvoeren. Doordat we nog 
niet met gemixte groepen kunnen en mogen werken is dit een oplossing om toch bezig te zijn met een thema.  
Na de zomervakantie zullen we de eerste periode tijd nemen om te onderzoeken welke leerlingen in aanmerking komen voor welke the-
ma’s van de plusklas. In de groepen 1,3 & 5 wordt de quickscan in het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid door de leerkrachten 
weer ingevuld. Op basis van deze quickscan  kan het zijn dat u als ouder wordt gevraagd om ook een vragenlijst in te vullen. Deze vra-
genlijsten en de analyse hiervan biedt de basis voor de indeling van de thematische plusklas.  Het kan dus ook zo zijn dat een leerling wel 
uitdaging krijgt in de klas, maar hierbij niet deelneemt aan de plusklas om vaardigheden aan te leren omdat hij/zij deze vaardigheden al 
voldoende beheerst. Het eerste plusklasthema zal na de herfstvakantie starten. We gaan er op dit moment vanuit dat we tegen die tijd 
weer mogen werken met een gemengde groep kinderen.  
 

 

Deze week hebben de kinderen de volgende spellen gespeeld:  
Geel: verspringen (uit stand/met aanloop) en hordeloop 
Oranje: Hoe laat is het? en Rond om het veld en Vies en lekker 
 

 

De pleinclub is weer begonnen en heeft weer leuke spellen voor jullie bedacht.  
Lijkt het je leuk om mee te doen? Dat kan! Elke donderdagmiddag verzamelen wij ons om half 14:25 uur bij de grote trap in de aula en 
gaan we leuke spelletjes doen tot 15:25 uur. We hopen jullie snel te zien bij de pleinclub!  
Dennis 
 

 

 

In groep 1-2B verwelkomen we Sep. Heel veel plezier op de basisschool!  
  
Bij de opvang verwelkomen we Liam. Wij wensen jou een heel fijne speel- en leertijd bij ons toe!   
 
Op de BSO zijn Milan, Sep, Tom, Fiep en Jurre begonnen. Wij wensen jullie ook hier een heel fijne tijd 
toe! 
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Wij herhalen dit verzoek nog maar een keer:  
Wij willen u dringend verzoeken om uw kind(eren) geen 
teenslippers te laten dragen op de dagen dat er gymles-
sen zijn.  
Voor eigen veiligheid geldt dat kinderen uitsluitend met 
degelijke schoenen aan de les deelnemen. 



 

Door de maatregelen rondom Corona is het voor de GGD niet mogelijk om de onderzoeken zoals gepland stonden uit te voeren op de 
gebruikelijke wijze.  
 

 

Ook de inloopspreek uren en onderzoeken van leerlingen gaan op dit moment nog niet door. Mocht u wel vragen of zorgen hebben rond-
om de ontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd contact opnemen met de GGD.  
U kunt bellen naar de afdeling jeugdgezondheid op werkdagen van 9.00-12.00 uur: 088-4433100. Maar u kunt ook een WhasApp-bericht 
sturen naar de jeugdverpleegkundige:  06-25644217 
 

 

De ouders van leerlingen geboren tussen 1-7-2014 en 1-7-2015 hebben een vragenlijst van de logopedie gekregen. Deze screening vindt 
normaal gesproken plaats op school als hier n.a.v het invullen van een vragenlijst door ouders en leerkracht aanleiding voor is. 
De vragenlijst is net als anders mee naar huis genomen. Ook de leerkrachten hebben de vragenlijsten ingevuld. De vragenlijsten verzen-
den wij naar de GGD. Mocht het nodig zijn dan wordt er contact gezocht met u door de logopodiste van de GGD (Bernice ten Bos). 

 

De jeugdtandverzorging is sinds woensdag 29 april weer geopend. Maar de gebruikelijke tandartsbus is voorlopig niet beschikbaar van-
wege de Corona-uitbraak en alle veiligheidsmaatregelen die daarvoor gelden.                         
Zodra wij de tandartsbussen weer volledig ingezet kunnen worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.           
De kinderen zijn natuurlijk van harte welkom in de praktijken. Hiervoor kunt u bellen met 053-4309010. 
 

 

Wij hadden het u al via Mijn School verteld, maar misschien is het aan uw aandacht ontsnapt.  
De organisatie van de Avond4daagse 2020 heeft een alternatief bedacht, namelijk de Avond4daagse - Home Edition.  
Je vertrekt vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes via de app van eRoutes. Na vier dagen lopen ontvang je dan als beloning een 
echte Avond4daagse medaille. 
Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal 
twee weken zitten. Je bepaalt zelf op welk tijdstip je de route loopt. 
Voor alle aanvullende informatie én voor het aanmelden voor deelname verwijzen wij u naar https://www.kidsproof.nl/Twente/Blog/
avond4daagse-home-edition 
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De op de foto getoonde voorwerpen zijn 

deze week gevonden.  

De spullen kunnen opgehaald worden bij 

Marita of Heiko.  

Graag binnen twee weken, omdat het niet 

te doen is om alle gevonden voorwerpen 

langer te bewaren. 
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