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Agenda 
 

Nieuws vanuit school 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Zoals u ziet is de nieuwsbrief nog niet wat we als school voor ogen hebben. Na intern het geprobeerd te 

hebben om er een eigentijdse en herkenbare nieuwsbrief van te maken, zaten er toch te veel haken en 

ogen aan, mede om te komen tot een exemplaar die voor alle devices geschikt is.  

Waarbij niet een lay-out gaat verspringen omdat de nieuwsbrief op een telefoon wordt geopend of dat er 

in de kleur wat gebeurd, wanneer deze in een pdf bestand wordt gezet.  

Kortom we hebben mooie ideeën maar we hebben deze inmiddels neergelegd bij een professioneel 

bureau die alle wensen ten aanzien van de nieuwsbrief gaat verwerken tot een product passend bij de 

school.  

En daar gaat tijd overheen, vandaar dat deze nieuwsbrief nog geschreven is in de lay-out van voor de 

zomervakantie.  

Start van het schooljaar 

We zijn als school met een heel nieuwe samenstelling van het team gestart. Afgezien dat er binnen de 

lesgevende teamleden aardig wat veranderd is, is er ook een verandering geweest t.a.v. directie en 

intern begeleiding. De afgelopen weken hebben we dan ook echt ervaren als gewenning. Wennen aan 

elkaar, wennen aan het onderwijsconcept en veel afstemming. En door het weggaan van teamleden die 

ongemerkt veel zaken achter de schermen oppakten, zodat er een bepaalde vanzelfsprekendheid was, 

merkten we dat er ineens dingen niet opgepakt werden of dat er onvoldoende afstemming was. M.n. de 

ambulante uren, waaronder die van directie en intern begeleiding zijn behoorlijk minder dan voor de 

zomervakantie, dus moeten er zaken op een andere manier worden verdeeld. Dit gaat hoe langer hoe 

beter. We leren elkaar hoe langer hoe beter kennen en weten elkaar beter te vinden.  

Inmiddels gebeuren er heel mooie dingen in de school. Binnen het thema van Jeelo, die we gaan 

afsluiten met een musical, waar druk voor wordt geoefend en ook binnen het thema van de 

Kinderboekenweek. Gisteren was er een mooie aftrap van de Kinderboekenweek. En wat fijn dat we als 

14 oktober                                    afsluiting thema Jeelo “Zorg voor jezelf en voor de ander” 

                                                     musical voor ouder(s)/ verzorger(s) 

18 oktober t/m 22 oktober           herfstvakantie 

21 oktober                                    volleybaltoernooi groep 5/6 

25 oktober                                   studiedag; alle kinderen vrij 

29 oktober van 18.00-21.00 uur    techniekdagen Salland, zie informatie verder in de nieuwsbrief 

31 oktober van 11.00-16.00 uur     techniekdagen Salland 
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school weer met elkaar in een ruimte mogen zitten om deze start met elkaar te kunnen vieren. En wat 

ziet de school er weer feestelijk uit! 

    

Helaas worden we in school nog geconfronteerd met Covid. Tot op heden hoeven we geen groep naar 

huis te sturen maar het blijft kwetsbaar. Juist nu we weer langzaamaan onze lessen op de ‘normale’ 

manier kunnen geven en ons onderwijs vorm kunnen geven zoals we dat graag willen en de externe 

ondersteuning in onze school mogen toelaten, blijft het spannend.   

Aan u de vraag om nog steeds alert te zijn op klachten van uw kind(eren) en indien nodig een zelftest uit 

te voeren. We realiseren ons dat we er nog niet vanaf zijn.  

Directie 
Na de herfstvakantie gaat het aantal dagen van de directie van 2 naar 3 dagen.  Een vaste dag is de 

maandag. Mocht u vragen hebben of ideeën of anders, loop gerust ’s morgens even binnen. De andere 

twee dagen zijn afhankelijk van activiteiten. Bij afwezigheid van de directeur is meester Koen het 

aanspreekpunt.  

 
Jeelo 
Nieuw thema vanaf de herfstvakantie is: “Maken van je eigen product” 
In de bijgevoegde flyer kunt u lezen waarom er vanuit Jeelo gekozen is voor dit thema.  

 

15e Techniekdagen Onderwijs Salland - jubileumeditie! 
Techniek en technologie daar zit energie in! Letterlijk en figuurlijk, want we hebben energie nodig om iets 
te laten werken. Als we bijvoorbeeld willen zwemmen, hebben we energie nodig om ons door het water 
voort te bewegen. Als je het licht aandoet heb je eerst energie nodig, die dan wordt omgezet in 
elektriciteit, waardoor wij licht hebben. 

Daarnaast krijg je energie van techniek en technologie als je het leuk vindt om hiermee bezig te zijn. Dat 
kan bijvoorbeeld door het maken van een werkstukopdracht uit de lesbrief op school of het bezoeken 
van de Techniekdagen. Want als je blij bent, dan stroomt er positieve energie door je lichaam. 

Tijdens de 15e Techniekdagen Onderwijs Salland kunnen leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgen 
op vele fronten kennis maken met uiteenlopende technieken en technologieën boordevol energie bij de 8 
deelnemende bedrijven. https://www.platformtechnieksalland.nl/techniekdagen/  

 

 

https://www.platformtechnieksalland.nl/techniekdagen/
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Kinderpostzegelactie 2021 

“Geef meer kracht” 

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in 
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met 
armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over 
mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt 
wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra 
aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 

Onze groep 7-8 heeft zich fantastisch ingezet voor dit thema en voor een bedrag van maar liefst € 
2.804,05 aan artikelen verkocht!! 

Oudervereniging 
Ouderbijdrage  leerjaar  2021-2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Gelukkig mogen de leerlingen allemaal weer naar school en we gaan er vanuit een volledig schooljaar te 

mogen vieren met elkaar! Daarom vraagt de OuderVereniging Kwintijn aan u de Ouderbijdrage van uw 

kind(eren) te voldoen. Dit om het mogelijk te maken om alle activiteiten voort te kunnen zetten die de 

OuderVereniging (OV) organiseert óók in en na de Corona-periode, wat ook een rare en nare periode voor 

de kinderen is geweest. Maar de inkomsten raken achter en het wordt steeds lastiger om de leuke dingen 

voor de kinderen te organiseren. Om dit toch te kunnen blijven doen vragen wij u nadrukkelijk om deze 

bijdrage te voldoen. 

Wij vragen u de ouderbijdrage van €20,- per leerling per schooljaar over te maken op onderstaande 

rekeningnummer. 

U kunt dit bedrag over maken op rekeningnummer NL72 RABO 0354557815 t.a.v. OV Brede School 

Kwintijn o.v.v. de na(a)m(en) en klas(sen) van uw kind(eren). 

Bij vragen kunt u de penningmeester ook altijd mailen: mario@berendijk.com 

Bent u niet draagkrachtig genoeg om deze bijdrage te voldoen, kunt u ten alle tijden dit aanvragen bij 

stichting LEERGELD  www.leergeld.nl/salland/ , telefonisch kan dit ook via; 

06-538 624 65 op de donderdagochtend van 09.00 – 12.00 uur. 

 

 

 

Met vriendelijk groet namens de Oudervereniging,  Mario Berendijk (Penningmeester) 

mailto:mario@berendijk.com
http://www.leergeld.nl/salland/
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