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Een nieuw schooljaar
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin, een nieuw avontuur!
Na zes weken vakantie hebben we de deuren weer geopend. We hopen dat u samen met uw
kind(eren) heeft genoten van de vakantie. Het was een heerlijke tijd om uit te rusten en niks te doen,
bij te tanken en op te laden voor het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in. We willen er
samen met de leerlingen een mooi en leerzaam schooljaar van maken.
Een speciaal welkom voor alle nieuwe leerlingen die deze week gestart zijn in groep 1.
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Sebastival verplaatst
Helaas gaat het Sebastival van 8 september niet door. De richtlijnen vanuit het ministerie van
onderwijs zijn duidelijk: zo min mogelijk ouders in de school, onderling 1,5 meter afstand en geen
grote bijeenkomsten. Dat wij daarnaast ook zien dat er evenementen in de gemeente en in de regio
worden geannuleerd, heeft ons doen besluiten om het Sebastival te verzetten naar woensdag 29 juni
2022. Wij vinden dit natuurlijk heel erg jammer maar we moeten ons houden aan de richtlijnen.

Startgesprekken in groep 2 t/m 7
Sinds vorig schooljaar voeren wij startgesprekken in de groepen 2 t/m 7.
Alle ouders worden uitgenodigd voor een startgesprek.
Het doel van het gesprek is kennismaking. Wij zijn dan ook vooral benieuwd naar uw informatie.
U kunt alvast nadenken wat u over uw kind aan de leerkracht zou willen vertellen.
Enkele aandachtspunten kunnen daarbij zijn:
- Waarvoor heeft uw kind belangstelling?
- Welke talenten heeft uw kind?
- Hoe beleeft uw kind school?
- Hoe ervaart uw kind het schoolwerk, de pauzes, de klasgenoten en de leerkracht(en)?
- Wat moet de leerkracht echt weten van uw kind?
Voordat u het gesprek op school heeft, is het goed om eerst met uw kind een gesprek over school te
hebben met daarbij bovenstaande vragen in gedachten.
Wij hopen op prettige gesprekken, waardoor we een nog fijnere start van dit schooljaar kunnen
maken. De startgesprekken vinden plaats op maandag 6 september en donderdag 9 september.

Informatieavond voor groep 1 en 8
Een uitzondering op de startgesprekken vormen de groepen 1 en 8.
Groep 1 heeft al met alle ouders een intakegesprek en groep 8 voert met alle ouders en kinderen
ambitiegesprekken. Bovendien is er in deze groepen extra veel nieuwe informatie te delen.
Daarom wordt er voor groep 1 en groep 8 een informatieavond georganiseerd (en dus géén
startgesprekken). Groep 1 en 8 hebben een informatieavond op maandag 13 september.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkrachten.
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Nationaal Programma Onderwijs
In de laatste Klepperbrief van vorig schooljaar zag u hoe wij als team een plan hebben gemaakt om
onderwijsachterstanden te repareren m.b.v. gelden die hiervoor beschikbaar zijn gesteld.
Het belangrijkste onderdeel van dat plan is extra handen in de kas. Dat betekent dat er dit schooljaar
extra veel tijd en ruimte is voor extra instructie in de groep, in kleine groepjes en individueel.
Deze extra ondersteuning wordt door verschillende leerkrachten gedaan:
• Op maandag en dinsdag door Myrna in de Werkwinkel
• Op maandag en donderdag door Demi
• Op woensdag, donderdag en vrijdag door Marlien
• Op woensdag door Lisette Altena
• Op vrijdagochtend door Lisette Wennemers
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben we alle onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart
gebracht en op basis daarvan een indeling gemaakt. Soms zal dit voor een langere periode zijn, soms
voor slechts een korte periode.
De ouders van de kinderen die extra ondersteuning krijgen zijn daarvan op de hoogte gebracht. Het
kan echter ook voorkomen dat in de les blijkt dat kinderen extra hulp nodig hebben en af en toe
meegaan met 1 van bovengenoemde leerkrachten.
Demi Mulder en Lisette Wennemers zijn nieuw bij ons op school. In de vorige Klepperbrief stelde
Demi zich al voor. Hieronder stelt Lisette zich aan u voor:

Juf Lisette stelt zich voor
Mijn naam is Lisette Wennemers en kom uit Nijverdal. Thuis heb ik gezelschap
van een hondje (Lex) en twee kittens (Oscar en Roos).
Sinds 1998 werk ik al voor SKOT. Eerst heb ik lange tijd op basisschool
de Rietslenke in Nijverdal gewerkt. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. De
laatste anderhalf jaar heb ik gewerkt op de Willibrordus te Vroomshoop.
Nu ga ik hier op de St. Sebastianus in groep 7 ondersteunen. Ik heb erg veel
zin in deze nieuwe uitdaging.
Naast het lesgeven ben ik veel te vinden op de tennisbaan in Hellendoorn. Ik
vind het ook heerlijk om tegen een bokszak aan te slaan, escaperooms te
spelen, te wandelen en films te kijken.
Hoop hier een gezellige tijd te hebben. Schroom niet om wat te vragen.
Groetjes Lisette
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Corona-maatregelen
We hopen op een schooljaar zonder veel corona-perikelen. Er zijn nog wel de nodige richtlijnen
vanuit het ministerie. Gelukkig mogen alle kinderen weer samen buiten spelen en hoeven we geen
mondkapjes op. Ook mogen de logopediste, Mad Science, overblijfouders, biebouders enz. weer op
school komen. Ons onderwijs kan dus weer volop doorgaan!
Ouders en externe relaties in de school
Er wordt aan scholen voorgeschreven om ouders zo min mogelijk op school te laten komen. Dat is de
reden dat wij uw kinderen allemaal nog buiten opvangen.
Hygiëne
De al bekende hygiënemaatregelen blijven van kracht. Dat betekent dat u uw kind(eren) thuis, voor
schooltijd, de handen laat wassen met water een zeep. Daarnaast geldt:
• Handen wassen op school: begin van de schooldag, voor en na een pauze en na toiletbezoek;
• Gebruik van papieren handdoekjes;
• Er worden geen handen geschud;
• Hoesten en niezen in de elleboog;
1,5 Meter afstand
• Kinderen onder de 12 jaar hoeven onderling en t.o.v. volwassenen geen 1,5 meter afstand te
houden;
• Volwassen houden onderling wel 1,5 meter afstand van elkaar;
Beleid voor kinderen met lichte verkoudheidsklachten (de ‘snottebellenrichtlijn’)
Per 12 juli 2021 is de handreiking neusverkouden kinderen (de snottebellenrichtlijn) verruimd: bij
verkoudheidsklachten zoals keelpijn of niezen mogen kinderen tot en met de basisschoolleeftijd naar
school en naar de kinderopvang, en krijgen ze geen testadvies meer.
Ze moeten wel thuis blijven als ze
- Als zij een quarantaine-advies hebben, bijvoorbeeld als ze een contact zijn van iemand met
corona.
- Als zij naast verkoudheidsklachten hoesten, koorts hebben en/of benauwd zijn.
Leerkrachten met gezondheidsklachten
Leerkrachten met klachten, passend bij het Coronavirus, kunnen niet naar school komen om te
werken. Zij zijn verplicht om zich z.s.m. te laten testen. In de periode van afwezigheid zorgt de school
voor vervanging. Echter wanneer deze vervanging niet voor handen is, kan het betekenen dat een
groep kinderen voor één of meerdere dagen thuis moet blijven.
Testen
Wij houden ons als school volledig aan de richtlijnen van het RIVM. We hebben echter 1
uitzondering. Als er één gezinslid wordt getest, dan vragen wij u om alle kinderen thuis te houden tot
de uitslag van de test bekend is. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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Mad Science
Het is bijna zo ver:
De naschoolse wetenschap en techniek cursus van Mad Science komt weer naar jullie
school!
Natuurlijk willen wij ons eerst even voorstellen. Daarom verzorgt onze professor op 30 augustus
2021 onder schooltijd een leuke een leerzame Science Show! Hierna kunnen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek lessen.

De cursus is op maandag om 14:45, vanaf 20-9-2021. De lessen duren één uur.
Dit keer gaan we aan de slag met Extreme Elementen! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week
een ander thema centraal, met onder andere lessen over warmteomzetting, luchtdruk, eenvoudige
machines en mysterieuze poeders.
Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur staan en laat je
lijf tegen de muur aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de grond tegen de
muur aan, probeer dan je andere been op te tillen. Voel je de balans in je houding? Je hebt zojuist
een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!
Nu al nieuwsgierig?
Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op
naschoolse cursus. Inschrijven kan tot 12-9-2021.
VOL=VOL
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