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Nieuwsbrief 2 juni 2020 

 

Allereerst willen wij jullie bedanken en een 

compliment geven hoe jullie om gaan met alle 

Corona maatregelen bij ons op school. Wij vinden 

het super hoe kinderen bij de juiste ingangen 

worden gebracht en gehaald en hoe ouders 1,5 

meter afstand houden van elkaar en de 

leerkrachten. Deze regels blijven ook de 

komende periode gelden. Er wordt veel van 

iedereen gevraagd maar we kunnen het samen!  

 

Heropening vanaf 8 juni 

- Alle kinderen gaan volledig naar school. 

- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

- Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden. 

- Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij 

nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

- Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

- De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

- Buitenspelen gebeurt zo veel mogelijk met dezelfde groep/klas. 

- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: 

- Neusverkoudheid of hoesten 

- Moeilijk ademen/benauwdheid 

- Tijdelijk minder ruiken en proeven 

- Koorts boven 38 graden 

- Als iemand in het huishouden koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten 

heeft 

 

Oudergesprekken 

We naderen het einde van het schooljaar. Voor verschillende ouders/verzorgers is het fijn 

om nog even contact te hebben met de huidige leerkracht over de ontwikkeling van hun 

zoon/dochter. Deze gesprekken moeten zoveel mogelijk digitaal of telefonisch. Op afspraak 

kan er een gesprek plaatsvinden na schooltijd buiten op het schoolplein/patio. Zijn er 
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vragen, neem contact op met de leerkracht, bij voorkeur via de mail, om vandaaruit verdere 

afspraken te maken. 

Gymmen en schoolzwemmen 

Dit schooljaar gaan wij niet meer schoolzwemmen. Er moet te veel georganiseerd worden 

om dit volgens de richtlijnen te kunnen doen. Gymmen in de gymzaal is op dit moment ook 

nog niet mogelijk. Groepen gaan met de leerkracht op verschillende momenten naar buiten 

om daar vrij te bewegen of samen een spel te spelen.  

 

Groep 8  

De kinderen van groep 8 zijn volop aan het oefenen 

voor de musical. Dit schooljaar wordt de musical 

voor de ouders/verzorgers opgevoerd in de 

Reggehof. Een speciale editie van de musical in een 

bijzonder afscheidsjaar van groep 8. Natuurlijk 

worden de richtlijnen van het RIVM ook in de 

Reggehof opgevolgd. 

 

Studiedag gaat niet door, kinderen geen vrij 

Maandag 29 juni staat er nog een studiedag gepland in de kalender. Deze gaat niet door. De 

kinderen hebben die dag gewoon les. Dus geen vrij op maandag 29 juni. 

 

Snappet 

Nu alle kinderen weer volledig naar school gaan (vanaf 8 juni), blijven ook alle Ipads van 

school weer op school. Tot de zomervakantie blijven wij Snappet gebruiken voor de 

basisvakken taal, spelling en rekenen. Hoe wij na de zomervakantie hiermee verder gaan, 

wordt op een later moment gecommuniceerd met jullie. 

 

Logopedische screening 

Volgende week vrijdag 12 juni komt Petra Bekhuis (logopedist gemeente Hof van Twente) bij 

ons op school voor (her)screening. Alle kinderen in Goor van 5 jaar worden gezien door haar 

en zij zal haar bevindingen terugkoppelen naar ouders/verzorgers. Vandaaruit kan er worden 

voorgesteld om over een tijdje een her-screening te doen of met logopedie te starten. 

Mocht jullie kind logopedie nodig hebben, kan dat bij ons op school. Mayon Hoeks, 

logopedist van Beo-logopedie is iedere maandag en donderdag bij ons op school. 
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Schoonmaakavond onderbouw 

De geplande schoonmaakavond voor de onderbouw kan door de Corona maatregelen ook 

niet doorgaan. Het is wel fijn om al het materiaal en speelgoed schoon te maken aan het 

einde van het schooljaar. Wij willen ouders vragen om dit thuis te doen. Via de leerkrachten 

worden jullie gevraagd of jullie een tas met materiaal willen schoonmaken. 

 

Verkeersexamen 

In groep 7 doen kinderen ieder jaar mee aan het verkeersexamen. Dit schooljaar is dat niet 

gelukt door de Corona maatregelen. Wij hebben als school besloten om volgend schooljaar 

met groep 7 en 8 samen mee te doen aan het verkeersexamen. 

 

Belangrijke data juni en juli 

06-06-20 OUD PAPIER 

09-06-20 MR vergadering 

18-06-20 OR vergadering 

20-06-20 OUD PAPIER 

21-06-20 Vaderdag 

01-07-20 Musical groep 8 in de Reggehof 

03-07-20 Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12 uur vrij 


