
 

 

Gouden weken 
Een goed begin is het halve werk! Deze uitdrukking is in het bijzonder  
van toepassing op de groepsvorming aan het begin van het schooljaar.  
Tijdens de eerste weken wordt hier veel aandacht aan geschonken. 
Er moet (weer) een relatie worden opgebouwd met de leerkracht, een 
positieve klimaat in de groep, kinderen moeten elkaar leren vertrouwen  
en samenwerken. Om dit te bereiken doen we verschillende activiteiten   
 en maken we samen afspraken. Ook geeft juf Emmy yogalessen tijdens   
deze eerste weken die hierbij aansluiten.  
 

Parro 
Vanaf dit schooljaar zal vrijwel alle communicatie via Parro verlopen. De uitnodiging over de inloopavond heeft u 
ook in Parro kunnen lezen. 
 

Tuinonderhoud 
Bij deze willen we de ouders bedanken die bij de start van het schooljaar ervoor hebben gezorgd dat de tuin en 
het plein en weer netjes bij lagen. Super! 
 

Informatie-avond 
Voor ouders van kinderen in groep 1-2, 3 en 8 is er op maandagavond 12 september om 19.00 uur een informatie-
avond. De leerkracht zal m.b.v. een presentatie laten zien wat bijzonderheden zijn voor deze leerjaren.   
 
We hopen u te verwelkomen tijdens deze avond. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, geeft u dit dan door aan de 
desbetreffende leerkracht. (Woensdag 7-9 ontvangt u hierover bericht in Parro).  
 

Even voorstellen… Schoolmaatschappelijk werkster  
Mijn naam is Marion Kaaks en ik woon met mijn gezin (man, zoon en dochter) in Hengelo.  Sinds 2017 ben ik, met 
veel plezier werkzaam op de school als schoolmaatschappelijk werker. 
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar 
oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding en/of de 
thuissituatie.  
Bijvoorbeeld: 
Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? 
Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? 
Is er extra ondersteuning nodig voor uw kind?  
Zijn er omstandigheden in uw gezin die extra aandacht nodig hebben?  
Zoekt u hulp en weet u niet waar u terecht kunt?  
 
Verder sluit ik aan bij het school ondersteunings- team (SOT) op de school. Het doel van het SOT is adequaat en 
preventief ondersteuning inzetten vanuit zorg en onderwijs.  
 
Even voorstellen… Jeugdverpleegkundige GGD 
Mijn naam is Marloes Eggermont. Ik ben jeugdverpleegkundige van de GGD en verbonden aan o.a. jullie 
basisschool. Ik ben 43 jaar en kom uit Hengelo. Waar ik samen met mijn man en 2 kinderen van 8 en 11 jaar met 
veel plezier woon. 

GGD Twente Jeugdgezondheid wil graag dat kinderen in Twente zo gezond en veilig mogelijk opgroeien. Het kind 
staat bij ons centraal, net als de omgeving waarin hij/zij opgroeit. Wij helpen en ondersteunen bij de opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Rond de 5e verjaardag wordt uw kind uitgenodigd voor 
een onderzoek. Uw kind krijgt een gehoortest, ogentest, wordt gemeten en gewogen en we kijken naar de sociaal-



 

emotionele ontwikkeling. In groep 7 heeft uw kind een onderzoek door de doktersassistente op school. Als er 
aanleiding toe is wordt uw kind uitgenodigd op een spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Verder sluiten wij aan bij de SOT ’s op basisscholen. Het SOT helpt scholen bij het bieden van extra ondersteuning 
aan kinderen die dat nodig hebben. Het doel van het SOT is adequaat (preventief) ondersteuning inzetten vanuit 
zorg en onderwijs. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact op. Dit kan via de leerkracht of via 
de IB-er.   

Kennedymars 
Op vrijdag 16 september en zaterdag 17 september 2022 organiseert de Stichting Kennedymars weer haar 
jaarlijkse evenement.  
Dit is een wandelsportevenement waarbij men verschillende afstanden kan afleggen.  
 
De Avond Mini Kennedymars op vrijdagavond van 10 kilometer is uitermate geschikt voor de schooljeugd. Deze 
prachtige avondroute neemt je mee door de natuur rond Haaksbergen. Even proeven aan de sfeer van de 80 
kilometertocht. En een welverdiende rustpauze bij de Watermolen & Erve Bosman waar een dorstlessend drankje 
klaar staat.  
Ook de Mini Kennedymars op zaterdag laat de deelnemers van de  
mooie omgeving van Haaksbergen genieten.  
 
Doet u mee? Tot en met 15 september kunt u zich via de onderstaande  
website inschrijven.  
Website: www.kennedymarshaaksbergen.nl/inschrijven  
Op vrijdag en zaterdag kan men zich na-inschrijven bij het startbureau in sporthal de Bouwmeester.  
 

Agenda.  
8 september:                 inloop-avond voor alle groepen van 18.00-19.00 uur 
9 september:                 vossenjacht 17.45 uur verzamelen op school 
12 september:               informatie-avond groep 1/2 - 3 en 8 om 19.00 uur 
22 en 23 september:    alle kinderen vrij i.v.m. studiedagen 
28 september:               BHV cursus leerkrachten, groep 1/2 vrij 
 
Bijlagen: 

• Flyer Kennedymars  

• Leerkrachtlijst 

 
 

 

http://www.kennedymarshaaksbergen.nl/inschrijven

