
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 september 2020, nr. 2 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende veertien dagen. Allen een hartelijke groet! 

 

Agenda 

 

Woensdag, 30 september t/m vrijdag  9 oktober: 

                  - Kinderboekenweek 

In de planning: 

2 oktober 3e nieuwsbrief 

7 oktober Studiedag leerlingen vrij 

16 oktober 4e nieuwsbrief 

19 t/m 23 

oktober 

Herfstvakantie 

 

 

Mededelingen 

 

Personeel  

 

Van de schoolleiding 

In de afgelopen dagen kregen we te maken met afwezigheid van personeel. Van ziekte tot wachten op de uitslag van 

de coronatest. We zijn blij dat er tot nu toe niemand positief getest is. Dit heeft wel tot gevolg dat we soms niet 

ontkomen aan sluiting van een klas. We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar we kunnen soms niet anders. 

Het moet voor de resterende  medewerkers ook werkbaar blijven. Als het de groep van uw kind betreft krijgt u hierover 

van ons een bericht. 

 

Verder vraag ik uw aandacht voor het halen en brengen van de leerlingen. Er wordt regelmatig dubbel geparkeerd in 

de straat voor de school. Dat levert gevaarlijke situaties op voor uw en andere kinderen. Wilt u daar alstublieft 

rekening mee houden? Er is ruimte genoeg iets verder in de straat. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

 



Privacy voorkeuren  graag aangeven voor  het schooljaar 2020-2021 in PARRO 

Hoe werkt het? 

De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. 

Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen  

 Ga naar het tabblad 'Instellingen'. 

 Tik op Privacy-voorkeuren. 

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.  

 

Schoolkalender 
Volgende week krijgen alle leerlingen een schoolkalender mee naar huis. 
 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Boekenweek is ‘EN TOEN?’ Met dit thema gaan we terug in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en 

laat kinderen werelden van vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of 

kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken, maar je kunt 

er in het actieprentenboek wel even mee op reis! Verken de wereld van toen door het lezen van boeken. In de 

bibliotheek zijn veel boeken te vinden over dit onderwerp en er is ook aandacht hiervoor in de boekenwinkels.  

 

Overige informatie: 
 

 

Muziek voor kinderen en jongeren met een beperking 

Kom samen met je kind naar de kennismakingsochtend met muziek. 
Samen muziek maken, meebewegen of dansen op de muziek. Want wie 
kan er nu wel stil blijven zitten bij muziek? Deskundige muziekdocenten 
van Cultuurkust, die bekend zijn met onze doelgroep, verzorgen de 
muzieklessen. En natuurlijk blijft het niet bij de kennismaking! Als je kind het leuk vindt, ben je ook op de volgende 
zaterdagen van dit 2-wekelijkse muziekproject van harte welkom. 

 

 Datum: 19 september van 11.00 tot 12.00 uur 

 Deelname kennismakingsochtend gratis,  

voor de andere keren vragen we een kleine bijdrage. 

 De Roef, Zuiderzeepadweg 1 te Harderwijk 

 

De volgende keren zullen dit jaar zijn:  3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december. 

 

 

 

 

 



Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers over PGB door Per Saldo 
Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vertelt over wat een 
persoonsgebonden budget (pgb) inhoudt, wat er in de praktijk bij komt kijken en welke mogelijkheden het kan bieden 
voor mantelzorgers en hun naasten. 
Om iedereen de ruimte te geven voor zijn vragen, kunnen maximaal 30 personen deelnemen. 
 

 Datum: woensdag 14 oktober om 19.30 uur,                                                                               

  inloop vanaf 19.00 uur. 

 Waar: De Tinne, Houtkamp 33 te Harderwijk 

 Deelname gratis, een vrijwillige                                                                                                                           
bijdrage voor de kosten is welkom! 

 
 
Voor deze activiteiten graag van tevoren aanmelden via info@stichtingtwinkel.nl 
Zie ook onze website www.stichtingtwinkel.nl  of kijk op Facebook 
 
Uiteraard houden we ons aan de regels van het RIVM, beide keren hebben we daarom ook een grote zaal om de 
nodige afstand te kunnen bieden. 
 
Van harte welkom! 
 
Een hartelijke groet, 
Suzanne Nijveld, 
moeder van Rozemarijn (uit de Blauwe Druiven) 
Tel. 06-23816195 
 

GOED  BEZIG : 

In de Nationale Sportweek organiseren we op woensdag een workshop trainen en coachen van kinderen of jongeren 

met autisme.  

Trainen en coachen van kinderen of jongeren met autisme   

Woensdag 23 september | 19:00-22:00 uur | Harlekijntje, Boterakkers 19, Wezep 

Aanmelden: klik hier 

Een kind met autisme verwerkt prikkels anders dan andere kinderen. Dat kan zorgen voor onrust of onbegrip, zowel 

bij het kind zelf als direct betrokkenen. Door hier goed op in te spelen ontstaat meer sportplezier voor zowel sporter 

als trainer.  Na deze scholing kunnen de deelnemers:  

 gedragingen die voortkomen uit autisme herkennen en begrijpen; 

 hun communicatie aanpassen aan een sporter met autisme; 

 structuur aanbrengen in tijd, activiteit, ruimte en jezelf binnen een training of wedstrijd. 

 

Meer informatie en deelnemen 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rudolf Huberts van Goed Bezig Oldebroek via 

rhuberts@oldebroek.nl of 038 375 8658. Je kunt meer personen tegelijk opgeven. Doe dit snel, want er is een beperkt 

aantal plaatsen.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Laura Daanen 
JOGG-regisseur Goed Bezig Oldebroek 
 
 
Locatie: Harlekijntje, Boterakkers 19, 8091 ED, Wezep 
Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 
 
T. 038 375 86 58 / 06 83 79 74 23 
I. www.goedbezigoldebroek.nl 
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Twinkel 

Hieronder treft u een krantenartikel aan met info over Stichting Twinkel. 

 

 

 


