
 
Nieuwsbrief 8 –  27 januari 2022 

 

Welkom Joris en Nora 
We mogen een nieuw gezin verwelkomen op onze school, familie Sleegers. 
Joris is gisteren begonnen in groep 7 en Nora gaat maandag starten in groep 5. We wensen Joris en 
Nora, samen met het gezin, een hele gelukkige en succesvolle periode bij ons op school.  
 

Succes Wieke 
12 februari doet Wieke te Lintelo namens onze school mee aan de Voorleeswedstrijd van gemeente 
Berkelland. We wensen haar heel veel succes!  
 

Gewoon 2022 
De eerste nieuwsbrief in 2022. Wij wensen dat 2022 
vooral weer gewoon mag zijn. Veel mensen snakken hier 
naar. Gelukkig hebben we de deuren mogen open voor 
onze leerlingen en hebben we nog geen groepen in 
quarantaine gehad. Mede dankzij het zorgvuldig handelen 
van jullie als ouders en dat is zeker helpend in deze fase.  
Graag maken we een groot compliment voor de 
individuele leerlingen in quarantaine en de leerkrachten 
die daarvoor fysiek en online onderwijs combineren. 
Klasse en respect! Samen doen we wat hierin mogelijk is.  
 
Door de technologie is veel mogelijk: hiernaast een 
leerling in quarantaine die via Teams mee doet aan een 
groepsopdracht.  
Er komt een nieuwe fase, waarin Mark Rutte terecht 
aangeeft dat het risicovol is. Woensdagavond is de brief 
vanuit het bestuur verzonden en deze is nogmaals 
toegevoegd.  
Ons dringende advies blijft om leerlingen met klachten echt thuis te houden en veel te blijven testen 
via de zelftest. Als school zullen wij alle leerlingen weer zelftests meegeven. Het is misschien een 
spreuk die we kunnen dromen onderhand maar toch willen we deze blijven delen: alleen samen 
krijgen we Corona onder controle!  
 



Chromebooks – Prowise GO 

Na de zomervakantie is groep 7/8 gestart met de 
chromebooks.  
De afgelopen weken zijn ook de leerlingen van de 
groepen 4, 5 en 6 overgestapt naar het werken met een 
Chromebook. Wat een enthousiasme om een ‘eigen 
device’ te hebben. De Chromebooks komen van Prowise 
en de leerlingen loggen in op Prowise GO. Dit is een 
online leeromgeving die één-op-één onderwijs op de 
school ondersteunt.  
Vanuit deze educatieve omgeving zet de leerkracht 
webapplicaties klaar. Zo kunnen leerlingen heel snel naar de juiste programma’s. Daarnaast hebben 
wij als leerkracht dankzij de klassenmanagementmodule de regie over de nieuwe Chromebooks. Wij 
volgen live hoe leerlingen aan het werk zijn tijdens een opdracht of toets, bepaalt welke site open 
staat en pauzeert de devices. De leerkracht ziet dankzij online oefenprogramma’s precies hoe ver 
leerlingen zijn, welke leerlingen meer ondersteuning nodig hebben of juist klaar zijn voor extra 
uitdaging. Zodat leerlingen alles kunnen geven wat ze in zich hebben en de leerkracht ze de 
persoonlijke aandacht geeft die ze nodig hebben.  

 

Kamp groep 8 
Dit jaar gaat groep 8 op kamp op 8, 9 en 10 juni. Omdat we te maken hebben met 6 leerlingen in 
groep 8, zal het kamp er iets anders uit zien. De leerlingen hebben meegedacht en de wens was in 
een huisje op een vakantiepark. Gelukkig is dit gelukt en zullen de 6 leerlingen met 2 begeleiders 8 
juni op de fiets stappen, op weg naar een mooi park en een geweldig kamp. 
 

Ik ben ziek 
Groep ½ werkt met het thema lichaam, “ik ben ziek”. Er 
is een huisarts, een apotheek en een huishouden met 
zieke mensen ontstaan in de groep. In deze hoeken 
worden de jaardoelen gekoppeld aan het spel. Bij de 
apotheek gaan leerlingen bijvoorbeeld recepten klaar 
maken: doe 3 rode en 4 groene pillen in een potje. Zo 
worden de rekendoelen (kleuren herkennen en tellen tot 
10) via het spel geleerd en gecheckt.  Op deze manier 
geven wij spelenderwijs leren vorm bij kleuters. 
 

Berichten in Parro 
We kregen de vraag waarom er soms een groot verschil 
zat tussen de aantal Parro berichten met foto’s per 
groep. Als team merk je verschillen per leerkracht en interesse hierin: de ene leerkracht maakt de 
hele dag foto’s en de andere leerkracht incidenteel. Dit kan ook nog afhankelijk zijn van de 
groepsgrootte en samenstelling van de groep op dat moment en daardoor per jaar verschillen.  In het 
team hebben we hierover gesproken en besloten dat dit verschil er mag zijn. Belangrijk vinden wij 
dat bijvoorbeeld in groep 1-2, de ouders minimaal 1 keer in de week een bericht krijgen. Leerlingen 
moeten zelf ook de kans krijgen om dingen zelf thuis te vertellen. Het onderwijs moet altijd voorop 
staan bij ons: goed onderwijs geven!  
We zijn ons ervan bewust dat het vooral in deze tijd waarin ouders niet in de school mogen, de 
behoefte groter is dan anders, vooral als je kind pas gestart is. 
Heb je behoefte aan meer informatie? Geef het aan bij de leerkracht.  



Rapportgesprek en Rapport 
Door het verlengen van de kerstvakantie, zijn de cito toetsen later gestart. Het gevolg is dat het 
rapportgesprek en het rapport ook opschuiven. De gesprekken gaan plaatsvinden op 7 en 9 maart en 
de rapporten gaan mee op 10 maart. 
De inschrijving zal weer plaats vinden via Parro. 
 

Vakantierooster 2022-2023 
De MR heeft het vakantierooster 2022-2023 goedgekeurd en is hieronder te lezen.  
De inspectie heeft aangegeven dat er niet meer afgeweken mag worden van de voorgestelde 
vakanties per regio. Samen met de Needse scholen en Haaksbergse scholen stemden we altijd af. We 
gingen afwisselend mee met regio Noord of regio Midden. Omdat Haaksbergen bij regio Noord hoort 
en Neede/Rietmolen bij regio Midden, zit er nu verschil tussen deze plaatsen. Dit is vervelend voor 
de gezinnen die bijvoorbeeld leerlingen in het Voortgezet Onderwijs hebben in Haaksbergen.  

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023 

 
Donderdag 10 februari is een studiedag en hebben alle leerlingen vrij! 
 

Nieuws uit de OR 
Jantje Beton 
In september hebben we meegedaan met Jantje 
Beton en hebben we een super verkoop gehad. De uiteindelijke opbrengst is 1105,50 euro 
geworden. We hebben veel buitenmateriaal hiervoor kunnen aanschaffen, voor alle groepen wat. 
De leerkrachten hebben samen met de leerlingen wensen opgeschreven en het volgende is o.a. 
aangeschaft:  scheppen, volleybalnet, voetballen, volleyballen,  skelter, steps, hockeysticks, 
springtouwen en skippyballen. Dankjewel! 

Luizenpluis 
We zijn nog op zoek naar nieuwe ouders voor de luizenpluis. Wie wil ons helpen om de school 

luisvrij te houden? Opgeven kan via ons mailadres of 1 van de OR leden. 
 

Data op een rij 
10 januari  1e schooldag in 2022 
10 februari  Studiedag – alle leerlingen hele dag vrij 
14 februari  Rapportgesprekken 
16 februari   Rapportgesprekken 
17 februari  Rapport mee naar huis 
18 februari  Carnaval? 
21-25 februari  Voorjaarsvakantie  
7 maart   Rapportgesprekken 
8 maart  Open dag basisscholen Neede/Rietmolen/Noorddijk? 
9 maart   Rapportgesprekken 
10 maart   Rapport mee 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


