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                 Nieuwsbrief oktober   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

ma 4 okt 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 

ma 25 okt t/m vr 29 okt Deze week hoofdluiscontrole 

woensdag 27 oktober Studiemiddag : alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

woensdag 3 november OZ-klas vrij 

vrijdag 5 november Nationaal Schoolontbijt 

vrijdag 19 november Voorleeswedstrijd Het Reliëf 

maandag 29 november 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 13 oktober is de eerstvolgende MR-vergadering. 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.  

 

Ouderbijdrage 

Voor het organiseren van extra dingen vragen we een vrijwillige bijdrage van € 22,50. ouders.  

U kunt het bedrag overmaken op:  IBAN : NL 85 RABO 01 52551395 t.n.v. Ouderraad Het Reliëf.  

S.v.p. Naam van het kind en de groep vermelden.  Wij zijn erg blij met uw bijdrage! 
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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. Nu de 1,5 meter afstand is 

losgelaten, kunnen de huisbezoeken doorgaan. De leerkracht zal een afspraak met u maken.   

 

20 minutengesprekken  

Volgende week (4 t/m 8 oktober)  zijn de eerste 20 minuten gesprekken van dit schooljaar. Wij 

vinden het erg belangrijk dat u op dit gesprek komt om samen met ons af te stemmen waar we dit 

schooljaar specifiek met uw kind aan werken. Vanaf groep 6 zijn ook de leerlingen uitgenodigd om bij 

het gesprek aanwezig te zijn. Graag willen we in overleg met u het ontwikkelingsperspectief 

(OPP) voor dit schooljaar vaststellen.  U hebt het OPP deze week per mail ontvangen. Als u het OPP 

niet heeft ontvangen, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht? Tijdens de 20 minuten gesprekken 

vragen we u ook het toestemmingsformulier beeldmateriaal in te vullen (zie ook bijlage bij deze 

oudernieuwsbrief).  

 

PBS in de school (Positive Bahavior Support)  

In de hal van onze school hebben we een groot PBS bord waarop we mooie 

PBS- ervaringen delen.  Wij zijn elke dag bezig om gedrag van leerlingen 

positief te beïnvloeden en onhandige gedragspatronen af te leren.   Zo 

kunnen leerlingen elk moment van de dag onverwacht beloond worden als zij 

goed gedrag laten zien. Ook kunnen leerlingen aangeven hoe zij zich voelen, 

zodat de leerkracht hierop kan anticiperen.    

Het bord is mede bedoeld om als school goede ideeën en successen met 

elkaar te delen, zodat we op de werkvloer telkens vooruitgang boeken in de omgang met onze 

leerlingen.  Onze vier kernwaarden  Plezier - Veiligheid - Respect - Vertrouwen - vormen de basis van 

waaruit wij handelen.   

Kinderboekenweek van 6 t/m 16 oktober 

Het thema van dit jaar is: ‘Worden wat je wil’. “Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan 

komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan 

worden waar hij van droomt. Tijdens de Kinderboekenweek kun je alles worden wat je wil en alvast 

dromen over later!” . Het thema sluit volledig aan bij het motto van Attendiz: Zíen dat jij je weg 

vindt!  Voor alle groepen zijn er boeken besteld die bij het thema aansluiten.  

Bibliotheek op school 

Inmiddels zijn de kasten gevuld met boeken. A.s. dinsdag krijgen 

wij uitleg van de bibliotheek Enschede hoe het uitleensysteem 

gaat werken. Zodra alle leerlingen een biebpas hebben, kunnen 

er boeken geleend worden!  

 

Schoolzuivel 

In verband met het bevorderen van een gezonde leefstijl, doen 

wij mee aan ‘Schoolzuivel’.  Zuivel biedt snel en gemakkelijk veel 

voedingsstoffen, zoals eiwitten, calcium en B-vitamines. 

Van 9 november tot 15 april krijgen alle leerlingen 2 porties (2 x    

200ml) melk en/of karnemelk per week.  


