
 

 

Nieuwsbrief 6 november 2020    

 
 
Welkom 
Willem Spijkerman, Khloé Schippers, Auryn te Lintelo en Aloysa Broeils worden binnenkort 4 jaar 
oud. Zij starten met instromen. Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en wensen 
hen een heel plezierige tijd op onze school! 
 
 
Startgesprekken 
Volgende week worden de startgesprekken met alle ouders van leerlingen in de groepen 1 t/m 7 online 
gevoerd. Voor wie zich nog niet heeft ingeschreven: doe het vandaag nog! In de Teamsomgeving van 
de groep van je kind staat de planning klaar. Wanneer er geen startgesprek door jullie is ingepland, 
ontvangen jullie van de leerkracht een datum en tijdstip waarop het online gesprek zal plaatsvinden. 
 
 
Mondkapjes 
Wanneer je als ouder om dringende redenen, toch even in school moet zijn, willen we je vragen een 
mondkapje te dragen. 
 
 

Verjaardag vieren 
Wij willen jullie vragen om via de mail contact op te nemen met de 
mentor om af te spreken wanneer je kind zijn/haar verjaardag op 
school zal vieren. De mentor is dan tijdig op de hoogte en kan ervoor 
zorgen dat de vlaggetjes zijn opgehangen en de feestmuts klaar 
staat. De voorverpakte traktatie kan om 8.30 uur meegebracht 
worden. 

 
 
Seizoenswandeling 
De kinderen van de onderbouw en van groep 3 gaan 
maandagmiddag een herfstwandeling maken in het 
Raabos. Ze gaan ervaren hoe het bos er in de herfst 
uitziet. Elk seizoen maken we zo’n wandeling, zodat de 
kinderen de verschillen in de seizoenen kunnen 
ervaren. We zijn blij dat we hiervoor telkens welkom 
zijn in het Raabos. 



 
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 
De overheid heeft scholen de mogelijkheid geboden een subsidie aan te 
vragen voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma in de school om 
mogelijke achterstanden die zijn ontstaan als gevolg van COVID-19 in te 
halen. Ook onze school heeft voor deze subsidie een aanvraag ingediend 
en net voor de herfstvakantie kregen wij het bericht dat deze subsidie is 
toegekend. 
We willen deze extra financiële middelen inzetten voor extra personele 
inzet en materialen om de kinderen die achterstanden hebben opgelopen, 
extra te kunnen ondersteunen. De ondersteuning zal vooral gericht zijn op achterstanden bij lezen en 
rekenen.  
We zijn nu bezig om in kaart te brengen met welke kinderen aan welke doelen gewerkt moet gaan 
worden en op welke momenten dit gepland kan worden. Als de roosters duidelijk zijn, kunnen we 
starten. Melanie Paf zal vanuit deze subsidie een dag extra gaan werken en Barbara Breukers zal twee 
ochtenden extra gaan werken. 
Wanneer jullie kind in aanmerking komt voor deze extra ondersteuning, zullen jullie hierover t.z.t. door 
de mentor worden geïnformeerd. 
 
 
Website 
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
9-11 t/m 13-11  Startgesprekken gr. 1 t/m 7 
17-11   OR 
24-11   MR 
01-12   Kinderraad 
04-12   Sinterklaasfeest 
17-12   Kerstviering 
21-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 
 


