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Corona perikelen
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail van 1 en 2 april hebben we de
eerste groep kinderen een dag vrij moeten geven i.v.m. een Corona
besmetting. Achteraf bleek deze verkeerd te zijn, een administratieve
fout van de GGD. Gelukkig heeft de ouderraad op deze dag nog een leuk
verrassingspakket naar alle kinderen van groep 1/2 gebracht! Geweldig,
wat zijn wij blij met onze ouderraad. Ook vanaf deze plaats nogmaals
van harte bedankt!
Nu blijkt er een kind uit groep 1/2 besmet te zijn. Omdat deze leerling
vrijdag al niet meer in contact is geweest met zijn klasgenootjes heeft de
besmetting ook geen gevolgen voor de school. Dus een geluk bij een
ongeluk!
We blijven alert en waarderen het zeer indien u dat ook blijft.

Corona en privacy
Bij een vastgestelde Corona besmetting op school (medewerker of kind),
wil de GGD een bron-en contactonderzoek doen. Zij kunnen ons
(afhankelijk van de situatie) vragen om namen en contactgegevens van
ouders te verstrekken. Vanuit de privacy wetgeving hebben we daarvoor
uw toestemming nodig. Als we deze toestemming op het moment van
besmetting nog moeten vragen gaat er teveel tijd verloren om verdere
besmettingen te voorkomen.
Vandaar dat we vragen om bij bezwaar dit vooraf te delen met ons.
In de bijgevoegde brief vindt u de informatie en het mailadres waar u
uw bezwaar naar toe kunt sturen.

Jeugdfonds voor sport en cultuur
Alle kinderen moeten kunnen meedoen!
Er komen, ook in onze omgeving, steeds meer gezinnen met geldzorgen.
Vaak kunnen zij sport of cultuur niet meer voor hun kinderen betalen.
Hoe kan een school verschil maken, zodat elk kind de kans krijgt om te
sporten of (straks weer) aan een culturele activiteit mee te doen? Zodat
elk kind kan leren muziek maken. Zodat elk kind kan ontspannen en
samen spelen. En zodat elk kind kan optreden, scoren, uitblinken, leren
winnen en verliezen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt om dat
mogelijk te maken. Als daar thuis geen geld voor is, betaalt dit fonds
voor deze kinderen de contributie of het lesgeld. Plus in veel gevallen de
attributen!
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de school via de leerkracht
of intern begeleider, een aanvraag indienen.
Geldt bovenstaande voor uw kind, neem dan contact op met de
leerkracht of intern begeleider Marieke Rietman!

School groente/fruit

Deze week krijgen de kinderen op dinsdag een mini-komkommer.
Op woensdag een appel en op
donderdag een peer.

NPO: Nationaal Plan Onderwijs
Op dit moment is het Nationaal Onderwijs Plan een veel besproken item
in het nieuws.
We zijn natuurlijk erg blij dat het onderwijs er zoveel geld bij krijgt, we
vinden het wel bezwaarlijk dat dit niet structureel is.
Maar natuurlijk gaan we er wel wat moois van maken!
Op dit moment zijn vooral de intern begeleider en de directeur hiermee
bezig. We hebben al een aantal webinairs gevolgd en ook op de
directie/ib dagen van onze stichting zijn we hiermee aan de slag.
Wat steeds naar voren komt als effectieve inzet is het goed feedback
kunnen geven aan kinderen. En daar hebben wij de laatste jaren juist op
ingezet. Wij noemen dat didactisch coachen. Ook dit schooljaar zijn we
hiermee aan de slag geweest.
We houden u op de hoogte.

Nieuws uit de MR
Het mailadres van de MR is: MR@rozengaardsweide.nl
U kunt hier altijd naar mailen met opmerkingen/ideeën etc.
Natuurlijk kunt u ook gewoon een MR lid aanspreken. Voor de ouders zijn dit Heidy Maalderink
(moeder van Jimmy en Benjamin) en Joanne Wunderink (moeder van Daphne en Jorik en Timme).

Het vakantierooster is vastgesteld door de MR.
We hebben hiervoor ook contact gehad met de andere scholen binnen
Hengelo, zodat we allemaal op dezelfde dagen vakantie hebben.
NB: De data van de studiedagen volgen nog.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie Midden
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

16 t/m 24 oktober 2021
24 december 2021 t/m 9
januari 2022
26 februari t/m 06 maart
2022
30 april t/m 8 mei 2022
09 juli t/m 21 augustus
2022

Extra vrije dagen:
• Vrijdag 24 december 2020
• maandag 18 april 2022 2e Paasdag
• donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag en vrijdag 27 mei 2022
• maandag 6 juni 2022 2e Pinksterdag

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
15 april: Tim Ankersmid (groep 1)
Elin Gerritsen (groep 5)
22 april: Finet de Berk (groep 2)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Vanaf 5 april zit Lisa Teunissen bij ons op school in groep 1.
Van harte welkom Lisa.
We wensen je een fijne en leerzame tijd op Rozengaardsweide!

Nieuwe collega: welkom!
Via de invalpool hebben we een nieuwe collega erbij gekregen.
Marjolein van Kessel is met ingang van deze week onze
stamschoolleerkracht. Indien ze niet hoeft in te vallen komt ze als extra
ondersteuning bij ons op school.
Van harte welkom Marjolein, we wensen je een fijne tijd toe als
invalleerkracht en op onze school!

Agenda
19 april:
20 april:
21 april:
26 april:

GMR vergadering online
Cito eindtoets
idem
Veel succes groep 8!
Koningsspelen met lunch
Nieuwsroos 16
27 april: Koningsdag, alle kinderen vrij.

•

Bijlagen:1
brief van stichting IJsselgraaf over toestemming gegevens GGD

