
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Coronamaatregelen 

Voor de zomervakantie leek corona nauwelijks tot Ruurlo te komen. Dat is nu an-

ders. Ook leerkrachten krijgen te maken met mensen die positief zijn, soms de bu-

ren aan de overkant, soms een kennis of familielid. Het komt nu wel dichtbij. Dat 

besmettingen snel gaan horen wij ook van andere scholen. Onze grootste angst is 

dat er meerdere teamleden besmet raken en wij de school moeten sluiten. 

Daarom nemen wij nu een maatregel die verder gaat dan de overheid aangeeft: 

teamleden en bezoekers dragen buiten de klas en in de school een mondkapje. Leer-

krachten krijgen ook een transparant gezichtscherm aangeboden van school. Dit 

kunnen zij dragen in de klas. Het hoeft niet. Een leerkracht die een gezichtscherm 

gaat dragen bereidt de kinderen daarop voor en legt uit waarom hij/zij het scherm 

draagt. 

Voor bezoekers is een mondkapje verplicht. Gegevens van bezoekers worden gere-

gistreerd op datum. Dit geldt ook voor ouders die op afspraak de school binnenko-

men. 

 

Cursus ‘Opvoeden & zo’ 

In november en december biedt het Preventie Platform Jeugd een gratis online cur-

sus “Opvoeden & Zo” aan. Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook lastig. Iedere 

ouder heeft wel eens behoefte aan steun en advies. Deze cursus kan ouders helpen 

een oplossing voor deze vragen te vinden. Tijdens de vijf bijeenkomsten, die 1,5 á 2 

uur duren, kunnen allerlei onderwerpen besproken worden. Te denken valt aan: 

aandacht geven en prijzen, grenzen stellen, zindelijkheid, koppigheid en het maken 

van afspraken met het kind, bijvoorbeeld over computertijd of bedtijd. Het uiteinde-

lijke programma wordt samengesteld op basis van de wensen van de deelnemers en 

de vragen die zij hebben. Aanmelden kan via www.preventieplatformjeugd.nl. Op de 

website van het Preventie Platform Jeugd is onder het kopje “Opvoeden & Zo” 

meer informatie over de data en tijdstippen van deze online cursus te vinden. 

 

Hoofdluis 

Op dit moment mogen de luizenmoeders hun taak niet uitvoeren binnen school. 

Helaas houden de hoofdluizen geen rekening met coronamaatregelen, zij komen wel. 

Daarom een herinnering: controleer de kinderen regelmatig op neten en hoofdluis. 

Informatie over hoofdluisbestrijding is o.a. te vinden op de website van het RIVM 

(www.rivm.nl). 

Houd ons op de hoogte! Heeft je kind hoofdluis of neten? Bel het door naar school, 

dan kunnen wij de ouders van de groep informeren. Anoniem uiteraard. 

 

Eierdozen 

Wij gebruiken eierdozen bij het verven. Wil je ze voor ons bewaren en meegeven 

aan de kinderen? Fijn! 
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Pagina 2  

 Groep 1 Thema: letter/doelen  

In week 44, 45 en 46 werken de kinderen van groep 1 nog weer verder 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 en de letter h.  
Hoeveelheden en cijfersymbolen (1 t/m 10 en 1 t/20) met behulp van 
herfstnoten tellen en oefenen.  
We oefenen met de voorzetsels zoals; op, onder, naast enz. door herfstspulletjes op de goede plek te 
leggen.  
Oefenen met verschillende herfstraadseltjes op eindrijm.  
Bouwsels nabouwen aan de hand van een bouwtekening.   
  

De kinderen zijn al druk bezig geweest met de mooiste knutselopdrachten en tekeningen. Deze plakken 
wij in hun van huis meegenomen plakboek op A3 formaat. Heeft uw kind nog geen plakboek? Dan graag 
nog deze meegeven naar school.  
 
 

Groep 3-4-5 

Op dinsdag 13 oktober was schrijfster Marijke Schotman uit Vorden bij ons in 

de groepen 3/4 en 4/5. Ze had een bak met zand meegenomen om met de kin-

deren te gaan graven naar geschiedenis. Er zaten allerlei spulletjes in waar heer-

lijk bij gefantaseerd kon worden. Wist je dat een blauwe knikker in een magisch 

balletje kan veranderen? En dat zomaar ineens de formule 1 auto van Max Ver-

stappen het verhaal in kan rijden? Je raadt het al, dat gebeurde allemaal in de 

verhalen die werden verzonnen. Prachtig! Daarna las Marijke nog een stukje 

voor uit haar boek 'Zand, een avontuur van de Zanders'. Tot slot kregen alle 

kinderen een zakje met een boomzaadje mee om thuis te zaaien. Oh, en als 1 

van de kinderen thuiskomt met een mooie stok: niet weggooien, dit kan zomaar 

een fantaseerstok zijn!  

 

Jarigen 

22 oktober Sara Gr. 4B-5 

31 oktober Senn Gr. 4B-5 

Allebei van harte gefeliciteerd! 

En we hebben de afgelopen week een stoeltje erbij gezet in groep 1 

voor Luc. We wensen hem een fijne tijd toe bij ons op school! 

 

                              We wensen iedereen een fijne vakantie! 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 5 november. 

 

 

 

 


