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Bereikbaarheid directie 

Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en 
17:00 uur voor alle ouders van de drie scholen binnen onze scholengroep op 
schooldagen bereikbaar op nummer: 

06-38998893 
Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of 
afmelden. Dit nummer is bedoeld voor overige zaken. 

Directie aanwezig 

Dinsdag 2 november (mo) Marlies Bisschop aanwezig 

Woensdag 3 november  Petra van de Pauvort aanwezig 

Maandag 8 november   Petra van de Pauvort aanwezig 

Agenda 

02-11  Schoolontbijt 

12-11  uitgave Nieuwsbrief nr. 6 

15-11  zakelijke ouderavond 

16-11  start project school-fruit en –groente 

 

Schoolfruit 

Dinsdag 16 november starten we met het schoolfruit- en groente project. Het is belangrijk om kin-
deren verschillende soorten fruit en groente te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met verschil-
lende smaken en structuren.  
De kinderen krijgen dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit. Let op, dit is om te proeven. Het zijn 
geen grote hoeveelheden.  Ze mogen gerust een stukje fruit of groente van huis mee die dag.  
Het is een project uit subsidies van de EU en er zitten ook lessen bij. Eet smakelijk alvast! 



Schoolontbijt 

Dinsdag 2 november gaan we gezellig samen ontbijten op school. Het is de week van het Nationaal 
Schoolontbijt. In de klassen houden we een ontbijtbuffet. Er valt veel te leren over een gezond ont-
bijt. Zonder ontbijtje heb je geen brandstof om de dag te beginnen. Wij zorgen voor het ontbijt, jullie 
hoeven hiervoor niets mee te nemen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind mee kan doen.  
De organisatie heeft daarom per product de allergeneninformatie overzichtelijk vermeld op de websi-
te: 
http://www.schoolontbijt.nl/over-schoolontbijt/ontbijtpakket/. 
http://www.schoolontbijt.nl/over-schoolontbijt/allergieën/  
 
We kijken uit naar het schoolontbijt! Zie ook de begeleidende ouderbrief in de bijlage. 

Herfstweer 
Aangezien het buiten weer kouder wordt en we in de klassen de ramen open hebben 
staan (i.v.m. richtlijnen corona) is het misschien handig dat de kinderen weer een extra 
vest/trui/jasje mee naar school nemen om aan te trekken als het nodig is.  

Donker buiten? Licht aan en gaan! 

Het is herfst en dat betekent dat de 
dagen steeds korter en donkerder wor-
den. Fietsverlichting is dan extra be-
langrijk. Heb jij je fietsverlichting al 
gecheckt? Op www.lichtaanengaan.nl vind je een handige checklist om te kijken of jouw fiets-
verlichting in orde is. Zo fiets je veilig naar school, de sportclub, muziekles, vrienden en an-
dere leuke afspraken. En je voorkomt ook nog eens een boete. Donker buiten? Licht aan en 
gaan! 

Wanneer de leerkracht ziek is …. 

Samen met de leerkrachten hebben we afspraken gemaakt over hoe het op school gaat als er een leer-
kracht ziek is. Graag stellen we u hierbij op de hoogte van deze afspraken. 

• De leerkrachten bellen bij ziekte z.s.m. met de directie. Dit kan ‘s morgens vanaf 6:15 uur, zo-
dat op tijd vervanging gevraagd kan worden. 

• De directie vraagt vervanging aan. 

• Als er geen inval-leerkracht beschikbaar is, zullen we een onderwijsassistent of stagiaire onder 
supervisie van een leerkracht voor de klas zetten, mits deze dat aan kan en wil doen. 

• Wanneer er geen vervanging beschikbaar is worden de leerlingen 
op dag 1 altijd op school opgevangen op school. Leerkrachten heb-
ben hun groep ingedeeld in groepjes, die die dag verdeeld worden 
over de andere groepen. De leerlingen Krijgen eigen werk mee. 
Kleuters verdelen we niet, bij afwezigheid van de kleuterjuf schui-
ven we met personeel. In dat geval kan het zijn dat een andere 
groep wordt verdeeld. 

• Wanneer de leerkracht nog een dag ziek is en er is geen vervan-
ging beschikbaar, dan zullen we u als ouders, verzorgers, ‘s mid-
dags op de hoogte stellen dat de kinderen de volgende dag thuis 
moeten blijven. 

We hopen natuurlijk dat bovenstaande niet of nauwelijks nodig zal zijn. 

 

http://www.schoolontbijt.nl/over-schoolontbijt/ontbijtpakket/
http://www.schoolontbijt.nl/over-schoolontbijt/allergie%C3%ABn/
http://email.mg.veiligbereikbaardrenthe.nl/c/eJwNjUkOwyAUQ08TlhHTJ-mCRTe9B_whQYloRZC4fpFsL55lmSK8xKoSgQADSJjeN3HgOXgj2RDAK21sF6-fUaSvB1duqTOpc440IhpGn1G23YhjnRzZHHYhHZK649n7b3HvxX6mxhjrXfDsKVWux8y13pOrFqk0xl54_nzzQ5yui9ts_2SfMzA


Zakelijke ouderavond op 15 november 

Op maandag 15 november staat een zakelijke ouderavond gepland. U bent/ jullie zijn op deze avond-
van harte welkom. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: 

Terugkoppeling van de ouderwerkgroep. 

Nieuws vanuit de MR. 

N.a.v. de uitslag van de ouderenquête: hoe kunnen wij de communicatie verbeteren? Denk en praat 
mee! 

Vooralsnog gaat deze ouderavond gewoon door. Mochten er i.v.m. co-
rona wijzigingen zijn dan laten wij u dat z.s.m. weten. 

Corona  

Helaas waren een aantal leerlingen bij ons op school besmet met het corona-virus. Gelukkig waren de 
meesten niet heel erg ziek, maar vervelend is het wel. Ook enkele ouders bleken besmet. Gelukkig 
zijn er deze week geen nieuwe besmettingen gemeld en zijn de eerste leerlingen die hersteld zijn 
weer terug op school. We wensen alle kinderen die nog thuis zijn van harte beterschap toe en hopen 
jullie snel weer te zien op school! 


