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ALGEMEEN

ORGANISATIE RONDOM CORONA
Zoals u weet stelt het RIVM richtlijnen op hoe om te gaan met de situatie rondom Corona. Deze
maatregelen moeten wij volgen. Inmiddels zijn de richtlijnen met betrekking tot het basisonderwijs
aangescherpt. Wij willen u in ieder geval vragen rekening te houden met het volgende:
- De geplande oudergesprekken in november vinden digitaal of telefonisch plaats.
- Wij willen u, als ouder, vragen de school alleen te betreden indien noodzakelijk. Korte
mededelingen e.d. graag telefonisch of via de mail doen. Mocht uw zoon/dochter spullen
vergeten zijn die u wilt nabrengen dan graag de school even bellen, zodat de spullen buiten
opgehaald kunnen worden door uw zoon/dochter.

SPORTFEDERATIE BERKELLAND
De sportfederatie Berkelland organiseert het Levend doelen voetbaltoernooi. Super leuk om aan mee te
doen! Wilt u meer informatie en/of zich opgeven voor dit toernooi dan kan dit via deze link:
https://www.sjorssportief.nl/activiteit/146461/levend-doelen-voetbaltoernooi

VOORSTELLEN STAGIAIRES
Hoi allemaal,
Hierbij wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Britt Leusink en ik ben 18 jaar.
Ik woon in Voor-Beltrum samen met mijn ouders en zusje.
Ik doe de opleiding onderwijsassistent in Groenlo op het Graafschap College en ik zit nu in mijn laatste
jaar.
Tot ongeveer februari kom ik 2 keer per week (op de donderdag en vrijdag) stage lopen bij groep 6/7.
Natuurlijk ben ik al een paar weken geweest en ik weet zeker dat het een hele leuke tijd gaat worden!!
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Hallo,
Mijn naam is Danique Lensink . Ik ben 18 jaar.
Ik woon in Neede samen met mijn vader (Remco) moeder (Karin) en zusje (Marli). Ik werk op een
camping in Diepenheim en bij de Jumbo als vakkenvuller.
Ik doe de opleiding dienstverlening en ga volgend jaar doorstromen naar niveau 3 zorg en welzijn.
Ik heb al een meerdere keren met dementerende ouderen stage gelopen.Ik wilde een keer wat anders
dus ik loop nu stage op basis school Noord in Borculo groep 1,2 en dat vind ik echt super leuk om te
doen.
Groetjes Danique Lensink
MACHTIGING OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS EN SCHOOLZWEMMEN
In de week van 14 oktober heeft u digitaal de machtiging ouderbijdrage/schoolreis en schoolzwemmen
ontvangen. Velen van u hebben deze al ingevuld teruggestuurd. Mocht u dit nog niet gedaan hebben,
wilt u dit dan doen voor 15 november.
BEGRIJPEND LEZEN
Als bijlage treft u een stuk over Begrijpend lezen binnen stichting Oponoa. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van dit stuk dan horen wij dat graag.

MAANDKALENDER

28 oktober

OR vergadering

10 november

MR vergadering
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