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                 Nieuwsbrief november   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

woensdag 3 november OZ-klas vrij 

vrijdag 5 november Nationaal Schoolontbijt 

dinsdag 9 november Start Schoolzuivel (t/m april 2022) 

zaterdag 13 november Landelijke intocht Sinterklaas (zie onder) 

vrijdag 19 november Voorleeswedstrijd Het Reliëf 

vrijdag 26 november Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 

maandag 29 november Studiemiddag : alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

woensdag 1 december OZ-klas vrij 

vrijdag 3 december Sintviering; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

woensdag 22 december Kerstviering 17.00 – 18.00 uur 

vrijdag 24 december Start Kerstvakantie; 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:   

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

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

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

   : Maaike Jimmink mjimmink@intermetzo.nl Tel: 06 - 28357288 

 
Vacature Medezeggenschapsraad  

Conform het rooster van aftreden is er dit jaar een MR lid aftredend en herkiesbaar. 

De MR heeft de verantwoordelijke taak om toe te zien op diverse onderwijszaken, die uiteindelijk 

hun weerslag hebben op alle kinderen, personeel en ouders/verzorgers.  

U kunt dus meebeslissen en meepraten over het beleid op de school van uw kind!  

-  De MR vergadert gemiddeld 6x per schooljaar.  

-  De zittingstermijn is in principe 4 jaar.  
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-  Leden ontvangen een vergoeding in de vorm van vacatiegelden á € 31,50 per 

        bijgewoonde vergadering. 

Wilt u meer weten over deze vacature? Dat kan altijd. Stel uw vragen via mr-hetrelief@attendiz.nl  

 

Ouderbijdrage 

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

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! 

 

Huisbezoeken 

Leerkrachten gaan elk jaar samen met de onderwijsassistent op huisbezoek. Zij proberen deze 

bezoeken te plannen tussen herfstvakantie en kerstvakantie. Het huisbezoek is een gezellig en kort 

bezoekje met als doel de band met uw kind te verstevigen.  

 

Nationaal schoolontbijt vrijdag 5 november 

Op 5 november doen wij mee aan het nationale schoolontbijt.  Wij willen hiermee 

op een feestelijke manier aandacht besteden aan het belang van een gezond 

ontbijt. Waarom is een gezond ontbijt eigenlijk zo belangrijk? Beginnen met een 

ontbijt geeft je vijf voordelen. Dit zijn de vijf eenvoudige vuistregels om ze te 

onthouden:  Ontbijten……geeft je energie ……geeft je voedingsstoffen ….helpt de stoelgang 

….voorkomt snacken….is lekker en gezellig…! 

 

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 x 200ml melk en/of karnemelk per week.  

 

Sintviering 

Zaterdag 13 november is de landelijke intocht van Sinterklaas. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen wij 

de Sintviering laten doorgaan tenzij dit niet kan vanwege coronamaatregelen en/of Sinterklaas wordt 

zelf geveld door corona-relateerde  klachten. Op school sluiten we aan bij het thema op het 

Sintjournaal van NPO1. 

 

Aandacht voor het kind als ouders gaan scheiden  

Elk jaar krijgen in ons land 86.000 kinderen te horen dat hun ouders uit 

elkaar gaan. 1 op de 3  kinderen, ervaart de scheiding van hun ouders 

als een vechtscheiding.  

Villa Pinedo helpt kinderen in echtscheidingssituaties op een hele 

laagdrempelige manier. Zij leren ons kijken door de ogen van het kind, 

waardoor  de gevolgen van een scheiding voor en kind beperkt 

worden.  Op www.villapinedo.nl kan uw  kind o.a. zelf vragen stellen,  

ervaringen van andere kinderen lezen of vragen om een buddy die kan helpen.  
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