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Algemeen
Het schooljaar is weer enige weken onderweg. De leerlingen en leerkrachten hebben hun ritme weer
gevonden. Op dinsdag 15 september hebben we onze jaarlijkse informatieavond gehouden. De
opkomst was goed en wat fijn dat we weer ouders in school konden hebben. Laten we dit, in deze
onzekere tijd, dan ook maar koesteren. De persconferentie van afgelopen maandag (28-9) heeft verder
geen gevolgen voor het basisonderwijs. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden, indien dit anders
wordt.
Namens het team,
Paul Knuivers
Locatiecoördinator

Start van de leerlingenraad – actief burgerschap
Op school hebben wij, in de groepen 5 t/m 8, op vrijdag 25 september leerlingenraadsverkiezingen
gehouden. Voorafgaande aan de verkiezingen moesten de leerlingen, die zitting wilden innemen,
campagne voeren. De volgende kinderen mogen dit jaar deelnemen aan de raad: Djohn (groep 8), Friso
(groep 7), Caitlyn (groep 6) en Joris (groep 5), van harte gefeliciteerd. Het doel van deze raad is o.a. de
leerlingen kennis te laten maken met het democratisch proces, mede verantwoordelijk maken van
schoolse zaken en het bevorderen van het actief burgerschap.

Schoolplein
De prachtige boomhut is geplaatst! Het “vergroenen” van het schoolplein nadert de afrondende fase.
We hebben de afgelopen tijd vaak een beroep op u gedaan. Veel ouders hebben ons geholpen,
hartelijk dank daarvoor. In het bijzonder willen wij Chiel, Jan en Edwin bedanken. Zij hebben zich
tijdens het gehele proces ontzettend ingezet!

Bijdrage
Er is nog een financiële boost nodig voor het aanbrengen van de beplanting en een natuurlijke houten
rand, zodat het speelzand op de plek blijft liggen. Uw kind heeft een brief meegekregen met informatie
over de verschillende soorten acties (o.a. flessenactie bij de COOP). Wilt u deze zoveel mogelijk
verspreiden? Lege flessen kunnen ook op school worden ingeleverd!

Nieuwe schooltijden
We merken helaas nog te vaak dat kinderen te laat op school komen. Wij willen graag met onze les
starten om 08.30 uur. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school komt?

Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober
De Kinderboekenweek 2020 duurt van 30 september tot en met
11 oktober. Het thema dit jaar is ‘En toen?’ Dus we duiken de
geschiedenis in! Van prehistorie tot aan de riddertijd en van de
oudheid tot de Tweede Wereldoorlog. We gaan natuurlijk ook
lekker veel lezen!

Groep 1/2/3
Ook wij zijn klaar voor een reis terug in de tijd! D.m.v. een tijdmachine nemen we een kijkje in het
leven van ridder Roderick en zijn schildknapen Koen en Harry. Zij wonen in een kasteel met vele
bijgebouwen, het één nog groter dan het ander. Eke dag spelen Koen en Harry spelletjes, om te
oefenen voor later. Dan willen zij een echte ridder worden, net als hun vader. Ze verdedigen zich met
het schild, leren ringsteken, rijden paard en dragen zware spullen om alvast te wennen aan het dragen
van een harnas. Ook helpen de schildknapen goed mee met klusjes in en rondom het kasteel. Koen
ontvangt de post die voor Roderick arriveert en bekijkt of de juiste naam erop staat en ’s avonds poetst
hij de helmen van alle ridders tot ze blinken. Samen fantaseren de schildknapen over mooie namen
voor hun zwaard en tekens voor op hun wapenschild. Op een dag komt er een troubadour de
binnenplaats op. Hij heeft groot nieuws. Er komt een ridderrijmtoernooi. Alle ridders bereiden zich
voor en het wordt een spannende strijd. Na al dat harde werken is het tijd voor ontspanning. De ridders
genieten, samen met hun jonkvrouwen, van een feestelijke maaltijd en vertrekken daarna naar een
riddergala. Dit grootse feest gaat tot in de late uurtjes door, waarna iedereen tevreden zijn bed
opzoekt.
Natuurlijk beleven wij alle avonturen van Koen en Harry mee! Wellicht heeft u thuis spullen passend
bij dit thema. Wij zouden deze spullen de komende weken graag van u willen lenen.

Ventileren i.v.m. Corona
In onze school moeten de komende periode de deuren en ramen zoveel mogelijk open i.v.m. de
ventilatie. Laat de kind(eren) daarom in laagjes kleding naar school gaan. Evt. kan een extra vest o.i.d.
aan de kapstok blijven hangen.

Kunst in de Kinderschoenen
Elk jaar organiseert de KunstKring Ruurlo een kunstproject voor de kinderen van groep 7 (en 8). De
allereerste keer gebeurde dit in het jaar 2006. Dit jaar is het thema: architect Hundertwasser. Op
maandagochtend 26 oktober en maandagochtend 2 november gaan de kinderen hiermee in het
Kulturhus aan de slag. We gaan hier op de fiets naar toe. We zijn op zoek naar ouders die mee willen
fietsen als begeleiding. We vertrekken om 08.30 uur vanaf school en zullen rond 12.00 uur weer
vertrekken vanaf het Kulturhus. Wie kan ons helpen? Graag doorgeven aan juf Stella, juf Carla of
Meester Paul. Het project zal worden afgesloten met een tentoonstelling. U krijgt hierover t.z.t. meer
informatie.

Wethouder Anjo Bosman heeft ons de gouden grijper uitgereikt!
Op woensdag 16 september hebben wij meegedaan aan de
Landelijke Opschoondag. Op 24 september kwam daarom
wethouder Anjo Bosman, namens gemeente Berkelland ons
de "gouden grijper" uitreiken. Wat een eer om deze te
ontvangen van de wethouder van Berkelland. Na een mooie
toespraak waarin ze haar waardering uitsprak over het feit dat
de kinderen zo betrokken zijn bij het schoon houden van de
buurt, heeft mevrouw Bosman een ronde over het schoolplein
gemaakt. Zij was enorm onder de indruk wat de ouders samen
met het team heeft weten te realiseren op ons schoolplein! De
"gouden grijper" gaat een mooi plekje in onze school krijgen.

Kalender oktober-november
5 oktober
7 oktober
12 oktober
14 oktober
17 t/m 25 okt
16 t/m 20 november
23 november
30 november

dag van de leraar
Peuterochtend
MR/OR vergadering
schoonmaakavond
herfstvakantie
week van de voortgangsgesprekken
OR vergadering
MR-vergadering

Ingezonden:

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige kleuters en groep 6 leerlingen vorig
schooljaar niet uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdgezondheid van GGDNOG. Misschien geldt dat ook voor uw kind.
Dit schooljaar willen we deze onderzoeken inhalen. De GGD weet om welke
kinderen het gaat. U hoeft niets te doen. Als uw kind nog geen
gezondheidsonderzoek heeft gehad dan ontvangt u in de loop van het schooljaar
vanzelf een uitnodiging voor dit onderzoek.
Heeft u vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind die niet
tot dan kunnen wachten? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan
de school van uw kind verbonden is of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl o.v.v. uw
contactgegevens en de naam van de school van uw kind.
Als ouder kunt u zelf informatie over gezond opgroeien en opvoeden opzoeken
en ontvangen via de Groeigids-app. De groeigids-app is gratis te downloaden voor
Android en iOS. Of kijk eens op www.groeigids.nl of www.opvoeden.nl

