Nieuwsbrief
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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
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Zoals u afgelopen dinsdag heeft gehoord gaat het
nog niet de goede kant op in Nederland met het bestrijden van Corona. We zullen met elkaar moeten blijven opletten en onze verantwoordelijkheid nemen.

Herfstvakantie t/m 18 oktober

Ik merk dat het fijn is dat de leerlingen, al dan niet verkouden, weer naar school mogen. Dit zorgt voor minder onderbrekingen van het lesprogramma. We hopen dat de school openblijft en het onderwijs door kan
gaan.

Margedag (kinderen zijn vrij)

De huidige maatregelen m.b.t. het halen en brengen
blijven we voortzetten in de periode tot aan de kerstvakantie.

Dag van de leerkracht

De rapportgesprekken in de week van 26 oktober
gaan we wel op school voeren. U krijgt maandag een
brief mee met een uitnodiging.
De feesten zoals Sinterklaas en kerst zullen we zeker
vieren, maar zoals u begrijpt zal het er niet hetzelfde
uit kunnen zien als voorgaande jaren. De commissies
zijn met de ouderraad in overleg en richten zich op
wat wel kan.
Mogelijk heeft u gelezen dat de verschillende schoolbesturen in Zwolle en omgeving met elkaar hebben
besloten om het Sinterklaasfeest te vieren met roetveeg- of regenboog- of .. pieten. Zwarte pieten zullen
we ook binnen het Openbaar Onderwijs niet meer
ontvangen.
Personeel
Zoals u weet gaat juf Saskia na de herfstvakantie weer
beginnen en nemen we afscheid van juf Herma. We
willen juf Herma hierbij van harte bedanken voor haar
inzet. Juf Wilke is nog niet hersteld, zij zal nog vervangen worden door juf Suzanne.
Ik wens u allen een goede herfstvakantie en wens dat
we met elkaar gezond blijven of weer gezond worden!
Hartelijke groet, Conny Wencker

Welkom aan….
Layla en Sham zijn bij ons op school
begonnen! Veel leerzame en gezellige
jaren bij ons op school gewenst.

Verjaardagen...
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig:

7 oktober

Stan

8 oktober

Sham

9 oktober

Yara

15 oktober

Mees

21 oktober

Kick

24 oktober

Jan

Gefeliciteerd
allemaal!
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Hopelijk zie ik je snel tijdens een training!
We zijn er voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
Met sportieve groet,
Wat weHuiskes
onder meer doen:
Cynthia
- betaling van contributies aan sportclubs en culturele activiteiten (muziek, dans)
- bijdragen in schoolkosten, zoals schoolreisjes,
Work hard kampweek,
no excuses!eenmalig een buitenlandse reis bij het voortgezet onderwijs
- het verstrekken van waardebonnen voor een kinderfeestje voor kinderen uit de
midden- en bovenbouw van het basisonderwijs
- vanaf 6 jaar vergoeding van de zwemlessen voor diploma A
- als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan: levering van een goede
refurbished laptop of een bijdrage voor een Ipad; levering van een goede
tweedehands fiets en levering van een Brunabon.
Wilt u meer weten en /of heeft u een hulpvraag, aarzel niet en neem contact op. Dit
kan op verschillende manieren: @: leergeldhattem@gmail.com
Telefonisch: 06 19183644

GGD
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn sommige kleuters en groep 6 leerlingen
vorig schooljaar niet uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door de jeugdgezondheid van GGD-NOG. 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

Mededeling
Incasso
In week 41 vindt de incasso plaats.
Dit jaar anders dan andere jaren:
Alleen de vrijwillige ouderbijdrage
(€20,-) wordt geïncasseerd.
Als er nog een kleuterfeest, schoolreis of kamp plaatsvindt kijken we
tegen die tijd hoe we incasseren.
Alleen als u geen machtiging heeft
gegeven kunt u zelf het bedrag
overmaken.

Mad Science
Het is bijna zo ver: Een gekke professor
van Mad Science komt binnenkort een

IKC De Meenthe – Hattem

spectaculaire science show geven op
school!
Na deze leuke & leerzame show op 7-10-2020 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op donderdagom 14:45, vanaf 1211-2020. De lessen duren een uur. Dit jaar gaan
we aan de slag met de Wereld van Wetenschap! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke
week een ander thema centraal, met onder andere lessen over superstructuren, recherchewerk, elektriciteit en huis, tuin en keukenwetenschap.
Als voorproefje op onze lessen hebben we in
deze tekst een geheime boodschap verstopt.
Kun jij de code hieronder kraken? Veel plezier!
R7,L7 / R3,L9 / R9,L8 / R2,L5 / R6,L7 / R1,L5 / R4,L5 /
R5,L9 / R2,L8 / R3,L1
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht
van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 21-10-2020. VOL=VOL

Hebben jullie de afgelopen weken ook zo genoten van het nog stralende weer? Nou, anders wij wel! Dat kwam goed van pas bij ons thema ‘nazomeren’. De afgelopen weken zijn
wij niet alleen lekker veel buiten geweest, maar hebben we ook onze eigen waaiers en frisbees geknutseld, de mooiste creaties met gekleurd zand gemaakt, heerlijke smoothies gedronken en nog veeeel meer!
En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is de Kinderboekenweek van start gegaan! Dit jaar
staat het in het teken van het thema: ‘En toen...’ Ook op de BSO gaan we terug in de tijd.
Maar niet zomaar! We gaan namelijk onder andere onze eigen fossielen maken, bouwen de
coolste historische gebouwen na, doen Oud-Hollandse spelletjes, versieren maskers voor ons
eigen gemaskerde bal en gaan de komende 3 weken bezig met een tijdscapsule. Hoe cool
is dat! Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot het zover is!
En dan nog ons laatste maar niet onbelangrijke nieuws voor deze nieuwsbrief.
Helaas gaat Pedagogisch medewerker Mariëlle 9 oktober onze BSO verlaten.
’Ik heb hier de afgelopen 2 jaar met veel plezier gewerkt, ik heb deze mooie locatie zien
groeien maar ook de kinderen. Ik heb hier een leuke en gezellige tijd gehad maar er kwam
een nieuwe uitdaging op mijn pad. Ik vind het erg jammer om de BSO met lieve kinderen en
fijne collega's achter te laten maar ik kijk ook uit naar wat
komen gaat. Ik wil jullie allemaal hier nog een mooie tijd toewensen en ik kom zeker nog eens een keertje langs!’
Eerst zal Marianne vanuit de invalpoule weer bij ons komen
werken, onze vaste invalsters. Wanneer er een nieuwe
pedagogisch medewerker is aangenomen voor de BSO dan
zullen jullie dit hier zo snel mogelijk lezen.
Groetjes,
Team BSO De Meenthe
Marjolein & Mariëlle

