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                 Nieuwsbrief september   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 Activiteit

dinsdag 7 september 14.00-15.00 uur Infomiddag groep 1 t/m 3 en OZ-klas 

woensdag 8 september 14.00-15.00 uur Infomiddag groep 4 t/m 6 

donderdag 9 september 14.00-15.00 uur Infomiddag groep 7en 8 

vrijdag 10 september Tandartsbus 

donderdag 16 september  Studiemiddag : alle leerlingen om 12.00 uur vrij  

ma 27 sept t/m vr 1 okt Week tegen het pesten 

ma 4 sept t/m vr 8 okt 20 min gesprekken 

dinsdag 5 oktober Studiedag alle leerlingen vrij 

6 t/m 16 oktober Kinderboekenweek 

woensdag 13 oktober OZ-klas vrij 

ma 18 okt t/m vr 22 okt Herfstvakantie 

woensdag 27 oktober Studiemiddag : alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

 
Contactgegeven van Pluryn  

Pluryn is als jeugdhulporganisatie aan onze school verbonden. In principe 

is dit voor Enschedese leerlingen. Voor leerlingen van buiten Enschede is   

de jeugdhulpregisseur van de eigen gemeente het eerste aanspreekpunt.  

Als u vragen heeft betreffende de opvoeding van uw kind of als u wilt 

weten welke ondersteuning mogelijk is, kunt u contact leggen met de  jeugdhulpcoördinator die aan 

de groep van uw kind is gekoppeld:   

Voor de OZ-klas, groep 5 a en 5b  : Irma Rotter  irotter@intermetzo.nl   Tel:  06- 34 42 33 83 

Voor de groepen 1 t/m 4 en 6a  : Cherish Sjaam csjaam@intermetzo.nl  Tel:  06- 38 68 29 24 

Voor de groepen 6b t/m 8  : Kim Balduk kbalduk@intermetzo.nl Tel: 06- 39 87 62 94 

 
Medezeggenschapsraad 

Woensdag 8 september is de eerste MR-vergadering van dit schooljaar. Heeft u vragen of punten die 

u met de MR wilt delen, dan kunt u dit kenbaar maken op het mailadres van de MR: mr-

hetrelief@attendiz.nl.  

 

http://www.hetrelief-attendiz.nl/
mailto:hetrelief@attendiz.nl
mailto:irotter@intermetzo.nl
mailto:csjaam@intermetzo.nl
mailto:kbalduk@intermetzo.nl
mailto:mr-hetrelief@attendiz.nl
mailto:mr-hetrelief@attendiz.nl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wijchensnieuws.nl%2Fgevolgen-van-de-financiele-problemen-pluryn-voor-clienten-uit-wijchen%2F&psig=AOvVaw195u_BFZY5tb8vhyOlsPeq&ust=1591775595937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi7sqqg9OkCFQAAAAAdAAAAABAE


Infomiddagen en corona 

Komende week staan alle infomiddagen gepland. Uw kind zal u dan onze school  laten zien aan de 

hand van een route met stations. U ziet welke werkjes, activiteiten en lesstof dit schooljaar aan bod 

komen. Ook kunt u een kijkje nemen in de gymzaal, het buitenterrein en andere ruimtes van onze 

school. Vanzelfsprekend kunt u ook kennismaken met het personeel van onze school en met de 

collega’s van Pluryn. Tijdens de infomiddagen maken we gebruik  van looproutes zodat wij kunnen 

zorgen voor een vlotte doorstroom.  

Aangezien het lastig wordt om tijdens deze middagen de 1,5 meter te handhaven zal ons personeel 

die middag een mondkapje dragen. Wij vragen ook aan u om gebruik te maken van mondkapjes. De 

mondkapjes worden uitgereikt bij de ingang van onze school.  

We zijn in de klassen al volop met de voorbereiding van deze middagen bezig en wij hopen dat u 

allemaal komt!  

 

Huisbezoeken 

Leerkrachten gaan elk jaar samen met de onderwijsassistent op huisbezoek. Dit is een informeel en 

kort bezoekje met als doel de band met uw kind te verstevigen. De huisbezoeken gaan door, zodra 

de 1,5 meter als coronamaatregel wordt losgelaten.  

 
De leerlingenraad van  
2021-2022 
 
In de groepen 5 t/m 8 zijn 
nieuwe vertegenwoordigers 
voor de leerlingenraad gekozen. 
Wij zijn blij dat wij de nieuwe 
leerlingenraad aan u kunnen 
presenteren! De leerlingenraad 
vergadert 1x per maand. 
Leerlingen van alle groepen 
kunnen gesprekspunten voor de 
leerlingenraad aandragen. Er 
hangt een ideeënbus in de hal. 
Onderwerpen die besproken 
worden zijn bijv: de PBS-
beloning, inrichting van het 
plein, sportactiviteiten en 
vieringen.  
 

 
 
Tandarts bus 
Op vrijdag 10 september  komt de tandartsbus op school voor de halfjaarlijkse controles. De 
tandartsbus is alleen voor de leerlingen die hiervoor zijn aangemeld.   
 

Ouderbijdrage 

Bijna alle zaken op school zijn kosteloos. Echter voor het organiseren van extra dingen vragen we een 

vrijwillige bijdrage van ouders.  Hierbij kunt u denken aan het organiseren van Sinterklaasfeest, 

Kerstactiviteiten, sportdag,  paaslunch, etc. Zonder een bijdrage wordt het voor onze school heel 



moeilijk om deze activiteiten te kunnen organiseren.  We houden de bijdrage al een aantal jaren op 

hetzelfde bedrag: € 22,50.  Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met uw bijdrage!   

NB: Indien uw kind in de loop van het schooljaar instroomt, vragen wij een vrijwillige bijdrage van 2 

euro per maand vanaf het moment dat uw kind bij ons start.    

 

U kunt het bedrag overmaken op:  

IBAN : NL 85 RABO 01 52551395 t.n.v. Ouderraad Het Reliëf.  

Naam van het kind en de groep vermelden.   

U kunt het bedrag ook contant betalen bij onze secretaresse Bregina Evers.  

 

Naschoolse sportactiviteiten  

In de vorige oudernieuwsbrief informeerden wij u over de mogelijkheid van naschoolse 

sportactiviteiten op dinsdag en woensdag van 14.15 uur tot 15.00 uur. Onze vakdocent gym Seb 

Brookhuis gaat dit aanbieden. Er zijn inmiddels een aantal aanmeldingen binnen, zodat Seb kan gaan 

starten! Daar zijn wij erg blij mee want wij vinden het belangrijk dat leerlingen van onze goed in hun 

vel zitten, zowel fysiek als mentaal. Als je in goede conditie bent, helpt het ook om je in je hoofd 

fitter te voelen, waardoor je makkelijker kunt leren.   

De naschoolse sportactiviteiten zijn enerzijds  voor leerlingen die bewegen spannend vinden en/of 

moeite hebben met een specifieke activiteit (denk aan fietsen).  Anderzijds is het voor leerlingen die 

meer willen sporten en ook graag lid willen worden van een sportvereniging. We willen op deze 

manier een brug vormen naar een reguliere sportvereniging. 

Belangrijk:  Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer en zullen hun kind zelf 

moeten kunnen ophalen om 15.00 uur.   

 

Aandacht voor gezonde voeding  

In combinatie met het verbeteren van de motorische vaardigheden en de conditie hebben we ook 

specifiek  aandacht voor gezonde voeding. We geven o.a. lessen over gezonde voeding, staan stil bij 

ons eetpatroon en gaan zelf gezond eten maken. Tijdens de informatiemiddagen kunt u al genieten 

van gezonde tussendoortjes die door de leerlingen gemaakt zijn.    

     

Bibliotheek op school  

Naast het bevorderen van een gezonde leefstijl,  willen 

we het leesplezier en het leesniveau van onze leerlingen 

verbeteren.  

Leuke, spannende en interessante boeken nodigen 

eerder uit om te gaan lezen. Daarom krijgen wij een 

mooi ingerichte bibliotheek in de hal van onze school. 

Leerlingen krijgen zelf een biebpas waarmee zij boeken 

kunnen lenen. We doen dit samen met de mensen van 

de Enschedese bibliotheek.  

De kasten staan er al… volgende week worden ze 

gevuld met boeken.  
 

NB: de extra investeringen die we doen op het gebied van de leesontwikkeling en de gezonde leefstijl kunnen we doen 

dankzij de extra gelden die wij van het ministerie van onderwijs hebben ontvangen i.v.m. de corona-achterstanden.  


