Floraparkstraat 390
7531 HX Enschede
0880 - 203898
www.hetrelief-attendiz.nl
hetrelief@attendiz.nl

Nieuwsbrief maart 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van deze maand. Deze nieuwsbrief ontvangt u ook per mail en de
nieuwsbrief wordt op onze website geplaatst.
Met vriendelijke groet en namens het team, Carla Hilbink, directeur

AGENDA
Datum
8 maart t/m 26 maart
woensdag 10 maart
woensdag 24 maart
donderdag 1 april
vrijdag 2 april
woensdag 14 april
20 t/m 22 april
vrijdag 23 april
ma 26 april t/m vr 7 mei

Activiteit
Themaweek (zie onder)
OZ-klas vrij
Studiedag; alle leerlingen vrij
Paasactiviteit in alle groepen
Goede vrijdag: alle leerlingen vrij
OZ-klas vrij
Eindtoets basisonderwijs voor schoolverlaters
Koningsspelen
Meivakantie

NIEUWSITEMS

Coronavirus
Op woensdag 10 februari konden we allemaal gelukkig weer naar school. Het blijft nog steeds
spannend hoe het verder zal gaan met het coronavirus: Komt er nog een derde golf; Wat is de impact
van de Britse en/of andere varianten van het virus? Hoe gaat het met de besmettingen in Twente?
Het is afwachten, maar voorlopig zijn we heel blij dat we weer op school kunnen zijn. Ook de
stagiaires en therapeuten (fysiotherapie, logopedie en kinderoefentherapie) zijn vanaf deze week
weer gestart. Weliswaar ook onder strikte voorwaarden.
Personeel blijft zoveel als mogelijk in hun klas of werkruimte. Overleggen voeren we allemaal online.
Voorlopig is het helaas nog niet mogelijk om ouders of andere bezoekers in de school te ontvangen.
Tot op dit moment gaat het goed en hebben we gelukkig nog niet te maken gehad met een nieuwe
uitbraak van het virus op onze school. Voorzichtigheid blijft belangrijk.
De maatregelen blijven zoals ze zijn: uw kind kan bij corona-gerelateerde klachten niet naar school.
Ook als uw kind verkouden is, mag hij/zij niet naar school (behalve bij chronische luchtwegklachten
als astma en allergie).

Houd elk moment rekening met overschakelen op afstandsonderwijs
Op het moment dat een leerling van een klas positief is getest op het coronavirus, moet de hele klas,
ook de leerkracht, 10 dagen in quarantaine. Op dat moment moeten wij noodgedwongen direct
overschakelen op afstandsonderwijs. Op de vijfde dag kan uw kind, als u dat wilt, getest worden. Uw
kind zou bij een negatieve testuitslag weer naar school kunnen, mits er bezetting is voor de groep.

Themaweek EUROPA
A.s. maandag start onze themaweek. Dit keer is het thema Europa!
Alle groepen hebben een land gekozen waarover zij komende weken
gaan werken.
Op donderdag 18 maart stond de afsluiting met ouders gepland, maar
deze kan helaas niet doorgaan wegens corona. Maar… alle groepen
zullen u op de hoogte houden via parro, foto’s en filmpjes. De
themaweek duurt tot en met 26 maart.

Leerachterstanden door corona
We brengen deze periode de resultaten op de leervakken en op sociaal emotioneel gebied in beeld.
Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd naar de impact van het afstandsonderwijs op de ontwikkeling van
de leerlingen. We nemen in alle groepen de Cito-toetsen af. De sociale ontwikkeling brengen we in
beeld met ZIEN! Vanuit het ministerie wordt eenmalig 5,8 miljard vrijgemaakt om te besteden
aan het wegwerken van de gevolgen van corona op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Dit geld
moet verdeeld worden over alle scholen van Nederland. We weten op dit moment nog niet welk
bedrag wij als school krijgen. Met het extra geld kunnen we bijv. extra personeel inzetten of extra
leermiddelen aanschaffen.
Belangrijk is dat wij van elke individuele leerling én van de groep als totaal een duidelijk beeld krijgen
van waar we extra op moeten inzetten de komende twee schooljaren. Welke vakgebieden of welke
specifieke onderdelen van de leerstof vragen extra instructie en inoefening.
Leerkrachten maken overzichten en analyses, zodat we plannen kunnen maken voor de komende
periode.

Gymzaal
Onze gymzaal wordt prachtig! Het is een ware hal geworden die veel mogelijkheden biedt voor
kwalitatief goed bewegingsonderwijs voor al onze leerlingen. Zowel de hal als de kleedkamers zijn nu
bijna klaar. Op dit moment is het bouwbedrijf bezig met de afwerking en is een ander bedrijf al volop
aan de slag met het inrichten van de gymzaal. De touwen, de ringen, het wandrek en de klimwand
zijn al klaar!
In samenhang met de realisatie van de nieuwe gymzaal vraagt ook het schoolplein om aanpassing.
Veel speeltoestellen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Daarnaast is door de bouw van
de gymzaal het speelterrein veranderd in een
bouwput. We hebben een prachtig plan met een
aantal hele mooie nieuwe speeltoestellen voor onze
leerlingen. Vanaf volgende week wordt de gehele
bestrating in fases vervangen en uitgebreid. Daarna
zullen de speeltoestellen worden geplaatst en zal er
deels nieuwe beplanting komen.
Zoals het er nu uitziet, zullen we misschien nog voor
de meivakantie kunnen gymmen in onze nieuwe
gymzaal. Ook hopen we, als alles klaar is en de coronamaatregelen versoepeld zijn, dat we u allemaal
onze nieuwe gymzaal en nieuwe speelplaats kunnen laten zien.

