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Nieuwsbrief nr. 02 verstuurd op 1 oktober

Algemeen
We zijn inmiddels alweer een tijdje onderweg in het nieuwe schooljaar. De leerlingen en leerkrachten
hebben hun ritme weer gevonden. Afgelopen dinsdagavond hebben we onze jaarlijkse
informatieavond gehouden. De opkomst was goed en wat fijn dat we weer ouders in school konden
hebben. Bent u na afloop alsnog met vragen blijven zitten of zijn er nieuwe vragen ontstaan, stel ze
ons gerust.
In de aankomende periode zijn er weer een aantal activiteiten waarover wij u in deze nieuwsbrief graag
informeren.
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: Levi (groep 8), Jet
(groep 7), Myrthe (groep 6) en Mees (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.

Wij stellen voor:
Fleur
Hoi! Ik ben Fleur ter Maat. Ik ben 18 jaar. Ik woon in Ruurlo en ik loop het komende
halfjaar stage in groep 1,2 en 3. Ik zit in mijn tweede leerjaar van de opleiding
onderwijsassistent in Doetinchem op het Graafschap College. Op de maandag en
dinsdag ben ik te vinden in de klas tot eind januari. Dan ga ik door naar een
volgende stageschool. Ik heb het tot nu toe hartstikke leuk op school en ik kom
elke week weer met plezier naar school. Samen maken we er nog een paar leuke
maanden van!

Vertrek meester Bram
Meester Bram heeft ons afgelopen week laten weten dat hij ons binnenkort helaas gaat verlaten. Na
lang wikken en wegen heeft hij een baan elders aangenomen en gaat het onderwijs verlaten. Wij
wensen Bram ontzettend veel plezier toe bij zijn nieuwe werkgever. Wie Bram gaat vervangen is op dit
moment nog niet bekend. Helaas, zoals in vele sectoren, is er een groot te kort aan mensen. Wij
houden u op de hoogte als wij meer weten.

Herstel Juf Stien
Met het herstel van Stien gaat het goed. Zij gaat langzamerhand het werk op therapeutische basis weer
hervatten. Wij wensen haar veel succes met haar werkopvatting.

Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige
26 oktober van 08.30 uur tot 09.30 uur is de jeugdverpleegkundige aanwezig op school voor een
spreekuur. Onderaan deze nieuwsbrief treft u meer informatie over wat dit precies inhoudt en hoe u
zich aan kunt melden.

Taxi
Zoals u wellicht gemerkt heeft staat er elke dag een taxi klaar om een aantal leerlingen op te halen.
Deze taxi is beschikbaar gesteld door de gemeente Oost-Gelre aangezien er geen openbare school
meer in de buurt van hen is. De “taxiplaats” is inmiddels duidelijk zichtbaar om het vervoer van
iedereen zo veilig mogelijk te houden. Graag deze plek vrij houden.

Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober
Ook wij doen dit schooljaar weer met de kinderboekenweek. Het
thema is dit jaar “worden wat je wil”Het maakt niet uit wie je bent
of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen,
vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen
vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun
idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na
te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021
kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

Mijn album
Tijdens veel activiteiten die wij doen op school maken wij foto’s. Soms
zetten wij deze in Parro App, maar soms wanneer het veel foto’s zijn
zetten wij deze in Mijn Album. Op onze website vindt u deze (beveiligde
omgeving). De inlog hiervan is veranderd. U moet zich eerst (gratis)
registeren als gebruiker om toegang te kunnen krijg tot deze omgeving. Heeft u zich geregistreerd, dan
heeft u vervolgens nog een link en wachtwoord nodig. Deze zullen wij binnenkort via Parro met u delen
(graag vertrouwelijk mee omgaan). Komt u er niet uit, laat het ons even weten. Dan helpen wij u graag
op weg.

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
maandag 25 oktober en maandagochtend 1 november gaan de kinderen hiermee in het Kulturhus
aan de slag. Het project zal worden afgesloten met een tentoonstelling. U krijgt hierover t.z.t. meer
informatie via Parro.

Studiedag 23 november
Op dinsdag 23 november hebben wij op school een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Kalender oktober-november
5 oktober
6 oktober
6 t/m 10 oktober
11 oktober
16 t/m 17 oktober
16 t/m 24 okt
15 t/m 19 november
23 november
30 november

dag van de leraar
Peuterochtend/koffiecafé
Oudpapier (data gewijzigd ivm Broek en Bruil verlicht)
MR/OR vergadering
houtdorp (Broek en Bruilverlicht)
herfstvakantie
week van de voortgangsgesprekken
studiedag (alle leerlingen vrij)
MR-vergadering

INLOOPSPREEKUUR JEUGDGEZONDHEID (op afspraak)
Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, mentale
veerkracht, overgewicht, voeding, zindelijkheid of vaccineren.
Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?
• Ouders
• Leerlingen
• Leerkrachten
Wanneer is er een inloopspreekuur?
Dit schooljaar is er een spreekuur op:
26 oktober 2021 van 08.30 – 09.30 uur
NB: Vanwege de covidmaatregelen wil ik u vragen een afspraak te maken als u gebruik wilt maken
van dit inloopspreekuur. Hiervoor kunt u mij een mail sturen zodat ik de afspraak op een vaste tijd in
dit uur kan plannen.
Wie houdt het inloopspreekuur?
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder.
Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met
horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.
Contactgegevens
Renate ter Keurs, jeugdverpleegkundige
 088 - 4433021(direct)
 088 - 4433000 (algemeen)
06 - 46927234
 r.terkeurs@ggdnog.nl
Website: www.ggdnog.nl

Meer informatie over jeugdgezondheid?
Wat is jeugdgezondheid?

