
 

 

Terugblik op vossenjacht 
 

 
We kijken terug op een geslaagde vossenjacht! Veel gezinnen hadden zich 
opgegeven en gelukkig was het weer ons goed gezind tijdens het uurtje in het 
centrum. 
We willen ouderraad, oud- collega’s, leidsters van de BSO en natuurlijk de kinderen 
bedanken voor deze gezellige activiteit! 
 

De foto’s staan op de website, onder het kopje foto’s schoolactiviteiten en zijn beveiligd met het wachtwoord wat 
bekend is bij jullie.  
 

BHV 
 
Op woensdag 28 september zullen 4 leerkrachten deelnemen aan de herhalingscursus BHV 
(bedrijfshulpverlening). De leerlingen uit groep 1 en 2 zijn deze dag vrij. 

Kinderboekenweek           Gi-ga-groen! 
 
De start van de kinderboekenweek is op woensdag 5 oktober. Uiteraard zullen we dit op een feestelijke manier 
openen op school. Het thema is dit jaar Gi-ga- groen! Dit sluit natuurlijk heel goed aan bij onze school.  
Wist u dat?  

• De kinderboekenweek is van woensdag 5 oktober tot zondag 16 
oktober?  

• Wanneer de kinderen een (kinder)boek kopen bij de boekhandel er 
een gratis Kinderboekenweekgeschenk bijkrijgen?  

• Het Kinderboekenweekgeschenk de titel “Waanzinnige 
boomhutverhalen” heeft? 

• Voor de kleuters er een speciaal boek te koop is voor een klein 
bedrag? (Het prentenboek van de Kinderboekenweek) 

• Het thema gaat over dieren, de natuur en het klimaat? 

• Wij deze week heel veel extra lezen op school?  
 

Ouderraad  

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die ongeveer 4x per jaar samen komen om activiteiten voor 
kinderen en ouders organiseren. Denk hierbij aan: de vossenjacht, sinterklaas, kerst enz. Aan het eind van het jaar 
zullen we afscheid nemen van twee ouders, dus zijn wij opzoek naar nieuwe aanwas die onze groep zouden willen 
komen vergezellen. Mocht je enthousiast worden: orhonesch@outlook.com  

Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor inzage in de financiële gegevens van onze OR.  

Oud papier 

Op zaterdag 15 oktober en zaterdag 10 december zal de papiercontainer weer komen (de indeling voor ouders 
volgt z.s.m.). Tijdens deze dagen zal er een vrije gift ton aanwezig zijn. Deze vrije gift is voor de nieuwe 
papierschuur die gebouwd zal worden.  

De planning was om na de bouwvakvakantie te beginnen met het bouwen aan de nieuwe papierschuur. Doordat 
er extra levertijd is op de materialen, is dit iets opgeschoven. We hopen dat de bouw begint in week 47. Loopt 
deze volgens planning, dan is de papierschuur voor het nieuwe jaar klaar! 
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Tevens zal er op zaterdag 10 december een mini kerstmarkt zijn. Geld wat hiermee wordt opgehaald is ook voor 
de nieuwe papierschuur. Mocht u zelf iets willen maken/creatieve opa’s en oma’s in willen zetten om iets te laten 
maken voor de verkoop? Mailt u dit dan naar orhonesch@outlook.com 

Week tegen het pesten 
 
Van 26 t/m 30 september organiseert Stichting school & veiligheid de Week Tegen Pesten. Hier zullen we op 
school ook aandacht aan geven. Belangrijk is dat de kinderen leren wat het verschil is tussen pesten en plagen.  
De pestcoördinator zal rondom deze week de klassen in gaan om hier over te vertellen.  

Interne vertrouwenspersoon  
 
Vertrouwenspersoon Marion Pelle  

  
Om mijn rol als vertrouwenspersoon te verduidelijken aan u als ouders /verzorgers wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om in deze nieuwsbrief uit te leggen wat mijn taak is.  Er is ook een externe vertrouwenspersoon 
die door ons bestuur is ingehuurd en die pas in beeld komt als er bij een klacht of probleem geen oplossing te 
vinden is binnen de school zelf. Wie dit is en hoe het werkt kunt u lezen in de officiële klachtenregeling die in de 
schoolgids staat.  
  
Voor wie?  
De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. (Dus leerlingen, ouders, 
leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen wanneer het nodig is terecht bij 
mij als vertrouwenspersoon.)  

  
Wanneer de vertrouwenspersoon inschakelen?  
Als overleg te weinig oplevert, als er geen gehoor en/of hulp gevonden wordt bij de leerkracht/collega/directie. Of 
als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag kun je/kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.  

  
Wat kan de vertrouwenspersoon doen?  
· Luisteren naar de klacht  
· Helder krijgen waar het om gaat  
· Nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen  
· Samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit kan zijn het 
eventueel verwijzen of opvang regelen. Of het begeleiden bij het indienen van een klacht.  
· Het onder de aandacht brengen van de meldcode  

   
De komende weken ga ik langs de klassen om mij voor te stellen als vertrouwenspersoon. Wat doet een 
vertrouwenspersoon? Wanneer kom je bij een vertrouwenspersoon? Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou 
betekenen? Hopelijk hoeft de stap naar de vertrouwenspersoon niet gezet te worden en kan als er iets is dit met 
de leerkracht opgepakt worden. Daar gaan we in ieder geval voor!   
 

Techniek doe-middag 
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De KIVI Techniekdoemiddag, 
een unieke leerkans voor kinderen met een interesse in wetenschap en techniek! 

  
Tijdens Het Weekend van de Wetenschap organiseert KIVI Regio Oost, in samenwerking met Oyfo 

Techniekmuseum, opnieuw de KIVI Techniekdoemiddag. Onder begeleiding van KIVI-ingenieurs 
werken kinderen aan verschillende technische werkstukjes. Daarna kunnen zij op ontdekkingstocht 
door het Techniekmuseum, om op interactieve wijze van alles te weten te komen over techniek en 

wat dit voor ons en de wereld betekent. 
  

Wanneer? 
1 oktober 2022 

  
Waar? 

Oyfo Techniekmuseum Hengelo 
  

Voor wie? 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar 

  
Wat kost dat? 

Kinderen kunnen meedoen voor €3,50. Dat is inclusief materiaal, een glaasje drinken én rondkijken 
in het museum. Voor ouders geldt de toegangsprijs van €12,50. 

  
Aanmelden kan tot uiterlijk 30 september as. via een e-mail naar elfride.dijkstra@kivi.nl 

onder vermelding van naam, voornaam en leeftijd van het kind. De toegang is uitsluitend met 
bevestiging van deelname. 

  
Hopelijk tot ziens op 1 oktober bij Oyfo Techniekmuseum! 

  
 

Agenda.  
 
28 september:               BHV cursus leerkrachten, groep 1-2 vrij 
29 september:              Groep 1-2 naar het Grintenbos (kabouterpad) 
4 oktober:                      Voetbaltoernooi 
5 oktober:                      Dag van de leraar – start kinderboekenweek 
6 oktober:                      Theatervoorstelling groep 1-2 De Kappen 
14 oktober:                    Groep 7/8 brengt een bezoek aan de RiskFactory  
15 oktober:                    Papiercontainer  
17-21 oktober:              Ouder-kindgesprekken 
24 t/m 28 oktober:       Herfstvakantie 
31 oktober:                    Luizencontrole  
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