Nieuwsbrief 3 – 17 september 2020

Informatie per groep
Morgen ontvangen jullie van de leerkracht de informatie van de groep van jullie
zoon/dochter per mail. Tevens zal vanuit de directie informatie naar elk gezin gaan over de
schoolontwikkeling van dit schooljaar. Zijn er nog vragen daarna, stel ze gerust.

Maandagmiddag vrij
Maandagmiddag 21 september hebben alle leerlingen vrij. Dat betekent dat de leerlingen
om 12 uur uit zijn en thuis eten. Het team heeft scholing over het nieuwe leerling
administratiesysteem ParnasSys.

Fietscontrole 28 september
De donkere dagen komen er weer aan dus is het super belangrijk
om met een veiligheidshesje aan op een goed verlichte fiets te
stappen. Daarom vindt maandag 28 september de fietscontrole
plaats. De techniekmannen samen met de vader van Thijs en Luuk
Temmink zullen de controle uitvoeren.
Wij willen alle ouders vragen om thuis al een eerste controle te
doen en vooral het licht te bekijken. Fietsen zonder licht worden
niet meer voorzien van licht.
Alle kinderen van groep 3-8 nemen maandag 28 september de fiets mee naar school. De
kinderen uit groep 1 en 2 mogen zelf kiezen of de fiets gekeurd moet worden.
Alvast dank aan Herbert, Rikus, Harrie en Martin voor de controle.

Jantje Beton (zie ook de bijlage)
Denkt iedereen er nog aan om uiterlijk woensdag 23 september de boekjes van Jantje Beton
weer mee te geven naar school? Alle boekjes moeten terug gestuurd worden naar Jantje
Beton, ook al zijn ze leeg.
Veel succes met de verkoop en het gezin met de grootste verkoop zal weer beloond worden!

Stagiaires
Hallo iedereen!
Mijn naam is Reza Epping, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Haaksbergen.
Ik zit nu in mijn laatste leerjaar van de opleiding onderwijsassistent. Deze
opleiding volg ik op het Graafschap College in Groenlo. Het komende half
jaar ben ik elke donderdag en vrijdag aanwezig in groep 1 /2 bij juf
Marjolein. In mijn vrije tijd werk ik bij Restaurant en Hotel de Watermölle
in Haaksbergen. Wanneer ik niet aan het werk ben, vind ik het altijd leuk
om met vriendinnen af te spreken.
Ik heb erg veel zin in het komende half jaar, en hoop er samen met de
kinderen en het team een leuke tijd van te maken! Tot snel!
Reza, we wensen je veel succes en plezier met de stage bij ons op school.

Tractors gevraagd in groep 1 en 2
We hebben een heleboel speelgoed om mee te spelen bij de kleuters, maar het enige wat nog mist,
zijn tractors en de daarbij behorende
aanhangwagens, giertanken enz. voor
in de bouwhoek.
Wie heeft er nog iets op zolder staan
en maakt ons heel erg blij?!
Een mooie speelschuur om de
landbouwvoertuigen onder te
parkeren hebben we al gekregen!
Laat het ons weten op m.stegeman@keender.nl

Bericht van BSO Avonturijn
Inmiddels is de derde week van BSO Tarvos
alweer bijna ten einde. Wat een gezellige
dagen! De eerste week hebben de kinderen
veel gespeeld met het nieuwe speelgoed. Deze
week stonden er leuke activiteiten op het
programma, waaronder een uitstapje naar de
kinderboerderij en timmeren. Lucretia is deze
week geweest om de laatste
muurschilderingen af te maken, zie hier het
resultaat.

Bericht van Preventie Platform Jeugd
van Gemeente Berkelland
Het Preventie Platform Jeugd (PPJ) heeft de hele
maand oktober weer uitgeroepen tot Maand van
de Opvoeding. Voor ouders en opvoeders vinden in
oktober allerlei online activiteiten plaats. Zie de
eerste twee bijlagen. Deelname is gratis. Het
uitgebreide programma is te vinden op
www.preventieplatformjeugd.nl .
Voor ouders van pubers van 10-16 jaar vinden in
oktober en november bijeenkomsten “Omgaan
met pubers” plaats op de donderdagavond in
Neede. Aanmelden hiervoor kan vóór 28
september a.s. Zie de derde bijlage.
Dan zijn er in november en december weer
trainingen sociale weerbaarheid voor kinderen uit
de groepen 5 t/m 8. Deze trainingen vinden plaats
op de donderdagmiddag in Neede. In de vierde
bijlage is hierover meer te lezen.
Via de website www.preventieplatformjeugd.nl kan
men zich aanmelden voor de verschillende
activiteiten.

Nieuws uit de MR
Het nieuwe schooljaar is gestart en de
samenstelling van de MR is gewijzigd. De
samenstelling van de MR is als volgt dit
schooljaar:
Miranda ten Brinke, oudergeleding (voorzitster)
Anne van Lith, oudergeleding
Jelle ten Thije, personeelsgeleding (secretaris)
Kelly Cattier, personeelsgeleding

Nieuws uit de OR
Wecycle
Morgen krijgen alle gezinnen het pakket van
Wecycle mee naar huis. We wensen alle kinderen veel succes met het verzamelen. De
apparaten mogen aan de kinderen meegegeven worden. Zij zullen het in de
desbetreffende bakken doen.

Leerlingen van basisscholen Het Sterrenpalet uit Eibergen, St. Jozef uit
Rietmolen en De Driesprong uit Ruurlo zoeken “verborgen schat”
Door Redactie op 07-09-2020

BERKELLAND – Basisscholen Het Sterrenpalet uit Eibergen, St. Jozef uit Rietmolen en De Driesprong uit
Ruurlo doen mee met de jaarlijkse inzamelactie voor kleine apparaten van Wecycle. Het thema dit jaar is
“schatgraven”. Overal in huis slingeren afgedankte kleine apparaten rond die heel goed kunnen worden
gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Deze berg apparaten is eigenlijk een verborgen schat en aan de kinderen

de opdracht om die thuis op te zoeken en op school in te leveren. In ruil voor hun inzet is er een mooie
beloning voor de school, een Wecycle-Recycle Certificaat en een donatie aan Stichting Jarige Job.
De school ontvangt lesmateriaal in de vorm van een E-waste schatkaart die de kinderen op weg helpt. De
inzamelactie is onderdeel van een landelijke campagne, waar ruim 190 basisscholen verspreid over heel
Nederland aan deelnemen. De actie is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor de inzameling en
recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.
Voor iedere school die meedoet aan de inzamelactie doneert Wecycle bovendien een bedrag aan Stichting
Jarige Job, waarmee zij kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag bezorgen. Hulp
die door de coronacrisis nu extra welkom is. Het aantal aanvragen voor verjaardagsboxen steeg de afgelopen
maanden met 30% naar 6.400 boxen per maand!
De jaarlijkse inzamelactie wordt voor het achtste jaar georganiseerd.
Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle: “Wij vinden het heel
belangrijk om kinderen op een toegankelijke manier iets mee te
geven over het belang van het recyclen van e-waste. De
samenwerking met scholen is daarom van groot belang voor ons. Wij
zijn hen dan ook heel dankbaar voor hun inspanningen en wensen
alle scholen dit jaar weer veel inzamelsucces!”
Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van
afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg
e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 13.000
punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis
inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners
dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor
ruim 2.000 producenten en importeurs van elektrische apparaten en
energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties:
Stichting Fiar, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland,
Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische
Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2019 hebben wij 116,2
miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige
toepassing van 95 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden
van 382 miljoen kilo.

Data op een rij
21 september
2 oktober
12 en 15 oktober
19 - 23 oktober

Studiemiddag – alle leerlingen de middag vrij
Familieavond
Welbevindgesprekken
Herfstvakantie

Bijlage
-

Jantje Beton
Maand van de opvoeding, omgaan met pubers en weerbaarheidstraining.

Kinderopvang Avonturijn is gestart in Rietmolen
Door Redactie op 29-08-2020

RIETMOLEN – Vanaf afgelopen maandag 31 augustus is de buitenschoolse opvang “Tarvos” gestart in
Rietmolen. De opvang vindt plaats in de St. Jozefschool. Avonturijn biedt voorschoolse- en naschoolse opvang op
maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende aanmeldingen wordt er overwogen om de locatie ook op
woensdag en/of vrijdag te openen. Iedere week worden er leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Het
schoolplein is geweldig groot en de BSO mag ook gebruik maken van de sportvelden van de DAR
(Dorpsaccommodatie Rietmolen). Er is nog plek! Voor vragen over tarieven en/of inschrijving kun je contact
opnemen met Kinderopvang Avonturijn: 0573-760200. Of kijk op de website voor meer
informatie: http://www.avonturijn.nl

