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Algemeen 

Schooljaar 2020-2021 is gestart. Binnen het team zijn er geen coronabesmettingen en ieder-

een heeft genoten van de vakantie. Natuurlijk hadden wij de hoop dat de activiteiten die we 

gepland hadden wel door kunnen gaan, maar de maatregelen zijn niet versoepeld. Na overleg 

met Paul Appel hebben wij helaas de schoolreisjes en de sponsorloop moeten schrappen. 

Wij kunnen geen onnodige risico’s nemen waar het de veiligheid van kinderen, ouders en 

personeel betreft. Dat betekent niet dat wij met de kinderen geen leuke activiteiten kunnen 

organiseren. Samen met de OR bedenken wij alternatieven, onder andere voor 11 septem-

ber, de dag van het Septemberfeest (zie hieronder). 

Wij gaan er een fijn schooljaar van maken! 

  

Schoolkalender op Social Schools 

De kalender van Social Schools is weer gevuld. Op de smartphone zie je een stipje bij een 

datum staan, klik erop en het item wordt zichtbaar. Klik nogmaals op het item en achterlig-

gende informatie wordt zichtbaar. Bij de instellingen kun je de Agenda linken aan je eigen 

digitale agenda. 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om lang van tevoren aan te melden voor het helpen bij ac-

tiviteiten. Bijvoorbeeld voor het versieren van de school voor Sinterklaas. Klik op het bolle-

tje bij 16 november. In het item wordt gevraagd: Ben je aanwezig? Kies JA, MISSCHIEN of 

NEE. In de mailbox kwamen alle momenten waarop er hulp gevraagd wordt in één keer bin-

nen. Dat hadden we niet verwacht maar het geeft wel een mooi overzicht. 

De items in de agenda kunnen wijzigen. Wanneer dat gebeurt leggen we in de nieuwsbrief 

uit wat er verandert en waarom. Zie hieronder bijvoorbeeld het stukje over de Informatie-

avond. Uiteraard streven wij ernaar alle informatie up-to-date te houden en er uitleg bij te 

geven. Klopt er iets niet?? Laat het ons dan weten! 

 

Nieuwe Schoolgids op de website 

Op de website is de nieuwe Schoolgids te vinden bij SCHOOL, DOCUMENTATIE. Onder 

het rijtje documenten staat de link naar de schoolgids. Hierin is alle informatie voor het ko-

mende schooljaar verzameld, de groepsindeling, roosters, schooltijden, OR en MR, ouderbij-

drage, activiteiten en contactgegevens. Ook het daltonverhaal staat uitgebreid beschreven. 

 

Startgesprekken 

Dit jaar halen we de contactgesprekken die anders in november plaatsvinden naar voren: 

Startgesprekken. Wij vinden het belangrijk om alle ouders te spreken nu wij elkaar in school 

zo weinig zien. Hoe staat mijn kind er voor? Wie is die nieuwe leerkracht? Wanneer kan ik 

vertellen wat er thuis gebeurd is? Er is vast genoeg gespreksstof voor 15 minuten! Wij mo-

gen ouders weer (samen) in school ontvangen, mits dit op afspraak gebeurt en iedereen 1,5 

meter afstand houdt. Daarom het verzoek om op tijd te komen en na het gesprek/ de ge-

sprekken weer te vertrekken. Wachten in school kan in de middenruimte. Daar staat ook 

een kopje koffie of thee op de balie. 

 

 



Informatieavond en corona 

Alle ouders ontvangen in school kan helaas niet, we kunnen geen 1,5 meter afstand houden. Dat heeft conse-

quenties voor de Informatieavond. Er komt een alternatief programma waarbij we gebruik willen maken van 

Google Meet en links naar filmpjes in een beschermde omgeving. In de nieuwsbrief van 17 september geven we 

aan hoe het gaat werken. Hebt u thuis geen mogelijkheid om in te loggen bij Google Meet? Laat het ons dan 

weten. Aan het eind van het startgesprek krijgt u van de leerkracht een flyer mee met praktische informatie 

per groep. 

 

Groep 1 

Thema/ letter/doelen groep 1: In week 36/37 en 38 werken de kinderen van groep 1 over het 

thema: school ( -jaar). We werken rondom de letter “s”. ( Welke woorden beginnen met de “s 

“ vooraan. ) De doelen waaraan we in deze weken aandacht besteden, zijn o.a: 

· Woorden in woordstukjes verdelen/klappen. ( school-jaar 2 stukjes, sleu-tel-kast-je ( 4 stuk-

jes ) 

· Basisvormen herkennen/benoemen: driehoek, vierkant, cirkel(rondje) en rechthoek. 

· Cijfersymbolen herkennen/benoemen van 1 t/m 5. 

· Hardop tellen t/m 10. 

 
Alternatief septemberfeest 11 septeptember 
 Volgende week vrijdag (11 september) hebben de OR & leerkrachten een leuk alternatief programma gepland 

voor het septemberfeest. 

We gaan een vossenjacht houden met het thema “sprookjes”. 

Hiervoor hebben we graag hulp van een 10tal ouders (van 9u-12u) als Vos of voor ondersteuning. Aanmelding 

kan vanaf vanmiddag via socialschools. 

Daarbij zouden we het erg leuk vinden als kinderen verkleed naar school komen. 

Voor de middag hebben we nog een apart programma gepland voor de kinderen van groep 5 t/m 8. 

Mochten hier nog vragen over zijn dan kun je mailen naar de OR via or@haumerssen.nl 
 

 

Beste ouders,  

Aanstaande zaterdag 5 september organiseert scoutinggroep  Van Heeckeren van Kell, Scouting Ruurlo, een 

dag waarop iedereen uit Ruurlo en omgeving welkom is. De dag richt zich met name op kinderen in de groe-

pen 3 t/m 7.  

Uw kind(eren) en u kunnen zonder aanmelding vooraf deelnemen aan deze dag. Er zijn diverse verschillende 

uitdagende activiteiten te doen, zoals een tokkelbaan, een klimwand en een stormbaan. Natuurlijk ontbreekt 

ook het kampvuur niet en kan daar iets boven gebakken worden. Er zijn voor iedere leeftijd passende en span-

nende activiteiten.  Immers de slogan van Scouting Nederland is: Laat je uitdagen!  

Iedereen is van harte welkom tussen 13.00 en 16.00u bij onze blokhut aan de Gotinkveldweg 3 in het buitenge-

bied van Ruurlo.  

Leiding en bestuur van de Van Heeckeren van Kellgroep/Scouting Ruurlo verwelkomen u graag deze dag! 

 
Jarigen 

4 september Lynn Gr. 3B-4A 

5 september Tijn Gr. 6-7 

5 september Maud Gr.6-7 

7 september Ties Gr. 4B-5 

8 september Laura Gr. 3B-4A 

9 september Mathijs Gr. 8 

11 september Lars Gr. 4B-5 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

En we heten de volgende kinderen van harte welkom: Marly, Jens, Daan, Tijn, Daan, Sophia, Zavi, Owen, 

Joey,en Isa. We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school!. 
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