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21 september     Schoolfotograaf 
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Informatieavond 

Op 30 september staat de Informatievond gepland. Helaas kunnen wij dit niet doen zoals 

we gewend zijn met alle ouders in school. Wij hebben het volgende bedacht: 

Voor iedere groep is een flyer gemaakt met algemene informatie over het komende leer-

jaar. Na het startgesprek krijgen ouders die mee. De leerkrachten maken een filmpje van 

lesmomenten, een ‘kijkje in de klas’. Op maandag 28 september, om 20.00 uur, zetten wij 

die filmpjes online in een beschermde omgeving. Ouders krijgen een linkje via Social 

Schools. Die films blijven een week staan, daarna worden ze weer verwijderd. 

Woensdag 30 september zijn de leerkrachten beschikbaar voor vragen via Google Meet, 

inloggen via MOO met de code van de kinderen. Wij houden voor deze momenten het 

volgende rooster aan: 

De tijden zullen zijn: 

Groep 8      18.30- 19.00 uur 

Groep 2/3   18.50- 19.20 uur 

Groep 3/4   19.10- 19.40 uur 

Groep 4/5   19.30- 20.00 uur 

Groep 6/7   19.50- 20.20 uur 

Groep 1      19.50- 20.20 uur 

 

Als inlogcode in Google meet gebruiken we:  

willigroep1 

willigroep23 

willigroep34 

willigroep45 

willigroep67 

willigroep8 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 21 september komt de schoolfotograaf. Alle kin-

deren gaan individueel op de foto, met broertje(s) en/of zusje

(s). Dat kan dit keer alleen met broertjes/zusjes die op school 

aanwezig zijn.  

Verlofaanvraag, hoe werkt dat? 

BV: Opa en Oma zijn 40 jaar getrouwd en vieren dat met de hele familie. Kinderen kunnen 

dan een dag verlof krijgen van school. Dat moet wel tijdig aangevraagd worden. Een forme-

le goedkeuring voor het ‘schoolverzuim’ moeten wij vastleggen in de administratie (die 

wordt gedeeld met de Leerplichtambtenaar). Het formulier ‘aanvraag vrijstelling van gere-

geld schoolbezoek’ kan opgehaald worden bij de administratie. Het advies is om dit mini-

maal acht weken van tevoren te doen en geen reizen te boeken voor er toestemming is 

verleend. Bij vragen: bel met school. 

 



 Schoolfeest 

Op dinsdag 22 september zou het dan eindelijk zover zijn, de schoolreisjes. Helaas kunnen deze geen doorgang 

vinden i.v.m. het Coronavirus. Om er toch nog een beetje een leuke dag van te maken wordt er a.s. dinsdag 

een mini schoolfeest gehouden! 

De groepen 1-4 gaan van 11:00-12:00 een poppenkast voorstelling bekijken van het Land van Jan Klaassen.  

Om 12:00 wordt de frietkraam van De Timp geopend op het schoolplein en krijgen alle leerlingen een frietje.  

De leerlingen hoeven dus geen lunchpakket voor de grote pauze mee te nemen (het tussendoortje 

van 10 uur moeten zij wel zelf meenemen). 

Van 12:30-14:30 wordt voor de groepen 1-4 het achterplein en voor de groepen 5-8 het voorplein geopend. 

De jongere kinderen kunnen zich vermaken met leuke gezelschapsspellen en twee springkussens. De oudere 

kinderen kunnen op het voorplein buikschuiven op de buikschuifbaan. Ook wordt er een stormbaan van meer 

dan 30 meter opgezet en kunnen zijn samen gezelschapsspellen spelen. Met name de oudere kinderen 

kunnen nat worden op de buikschuifbaan, dus het aantrekken/ meenemen van zwemkleding en 

een handdoek is aan te raden.  

Omdat de stormbaan wordt opgezet op de parkeerplaats van het schoolplein is het dinsdag de gehele dag 

niet mogelijk om met de auto op de parkeerplaats te komen. Het is handig om hier rekening mee te 

houden wanneer u uw kind(eren) op wilt komen halen. 

Tot nu toe zijn de weervoorspellingen erg mooi: bewolkt met zon en rond de 26 graden. We gaan er een ge-

zellige middag van maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema/ letter/doelen groep 1 

In week 39 en 40 werken de kinderen van groep 1 over het thema: herfst.  

We werken rondom de letter “h”. ( Welke woorden beginnen met de “h“ 

vooraan? ) 

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

Woorden leren over de herfst. 

Versjes/liedjes leren over de herfst. 

Basisvormen herkennen/benoemen: driehoek, vierkant, cirkel (rondje) en-

rechthoek. 

Cijfersymbolen herkennen/benoemen van 1 t/m 10. 

Oefenen met hardop tellen t/m 10/20 
 

Zwangerschapsverlof Sanne 

Juf Sanne werkt tot en met vrijdag 25 september. Daarna gaat zij met verlof.  Zij wordt vervangen door Daph-

ne Mulder. 

Na haar verlof werkt Sanne de rest van het schooljaar op de maandag t/m woensdag en Daphne op donderdag 

en vrijdag.  

 

Voorstellen 

Hoi! Ik ben juf Mandy en kom een half jaar stage lopen in groep 6-7 bij juf Maike. Ik ben 

1ste jaars student op Iselinge Hogeschool en ben 17 jaar oud. Naast school vind ik het 

heel leuk om te korfballen en creatief bezig te zijn. Ik ben zelf ook trainster van de D1 

en vind het hartstikke leuk om training te geven. Ik heb veel zin in de stage en het gaat 

zeker leerzaam en gezellig worden! Tot snel! 
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Rock Solid games voor iedereen van 8 tot 14 jaar 

Twee-wekelijks een fijne en veilige plek op zondagmorgen van 11 over half 11 tot 12 over 12. 

Leuke activiteiten zoals gamen, sport, spel, jachtseizoen, knutselen, kletsen, noem maar op. 

Het gaat uit van de Protestantse kerk, maar iedereen is welkom, gewoon komen kijken, kost niks, reuze 

gezellig. 

Locatie: De Sprankel, Domineesteeg 12, Ruurlo. Eerstvolgende keer: zondag 27 september - zie flyer.  

 

De leiding: Daniël, Betteke, Ineke, Joke en Hans. 

Wil je meer weten? Contact h.vanrheenen@hetnet.nl of 06 228 793 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 

20 september  Xiem  Gr. 3B-4A 

22 september  Mere  Gr. 8 

23 september  Alysia  Gr. 8 

23 september  Larissa  Gr. 8 

25 september  Merel  Gr. 2-2A 

26 september  Roos  Gr. 4B-5 

1 oktober  Tijn  Gr. 3B-4A 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Vorige week hebben wij 1 stoeltje erbij gezet bij groep 1 voor Olivier en deze week zetten wij er 1 bij 

voor Noa. We wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op:  1 oktober 

mailto:h.vanrheenen@hetnet.nl

