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                 Nieuwsbrief december  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 1 december OZ-klas vrij 

vrijdag 3 december Sintviering; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

vrijdag 24 december Start Kerstvakantie; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

maandag 10 januari Controle hoofdluis 

woensdag 12 januari OZ-klas vrij 

maandag 24 januari Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

woensdag 2 februari OZ-klas 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 

 
Coronavirus:  houd rekening met overschakelen op afstandsonderwijs op elk moment 

Afgelopen weken zien wij de besmettingen op onze school toenemen. We hebben hierdoor veel te 

maken met uitval van personeel dat getest moet worden. Het duurt, ook in de sneltest-straat,  vaak 

een dag  voordat de uitslag binnen is. Wij doen er alles aan om fysiek onderwijs te kunnen blijven 

geven: we schuiven onderling met personeel, houden ons aan de 1,5 meter, doen alle overleggen 

online en extern bezoeken staan we alleen toe als het echt niet anders kan. 

Toch kan het elk moment zo zijn dat wij noodgedwongen moeten overschakelen op afstands-

onderwijs. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
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Op dit moment is het nog zo dat wanneer er drie leerlingen  van een klas positief zijn getest op het 

coronavirus, de hele klas, ook de leerkracht en onderwijsassistent, in quarantaine moet. Op dat 

moment moeten wij noodgedwongen direct overschakelen op afstandsonderwijs.  

 

Coronabesmetting  

Als uw kind zelf corona heeft, geef het dan direct aan ons door. Wij informeren met uw toestemming 

de andere leerlingen van de klas en zo nodig de leerlingen waarmee uw kind in de taxi is vervoerd. 

Meld het ons ook als uw kind in aanraking is geweest met iemand die corona heeft of als er corona is 

in uw thuissituatie is. Uw kind moet in dat geval in quarantaine.  

 

Welke maatregelen gelden er:   

• Medewerkers en leerlingen blijven thuis bij milde klachten (neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn). Ook als je gevaccineerd bent. Zij laten zich testen bij de GGD. 

• Elk moment kan het zo zijn dat een groep in quarantaine moet en wij moeten overschakelen 

op afstandsonderwijs. Het GGD scholenteam adviseert ons hierbij en bepaalt of een klas in 

quarantaine moet. 

• Voor personeel geldt een mondkapjesplicht in de loopruimtes. Voor leerlingen van groep 6, 7 

en 8 is dit een dringend advies.  Als uw kind geen mondkapje kan dragen, dan verzoeken wij 

u  om dit door te geven aan de leerkracht. We gaan ervan uit dat ouders zelf zorgen voor 

mondkapjes. Vanaf maandag 6 dec. a.s. geldt in het leerlingenvervoer het dragen van 

mondkapjes voor alle leerlingen.  

• Personeel en leerlingen van groep 6,7,8 worden dringend geadviseerd om zichzelf 2x per 

week te testen met een zelftest. Ook als zij al immuun zijn. De zelftests worden vanuit de 

school beschikbaar gesteld. Bij een positieve zelftest blijft de medewerker of leerling thuis en 

laat zich testen bij de GGD. U kunt het aan de leerkrach doorgeven als u zelftesten wenst te 

ontvangen.  

• Ouders, verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Als ouders en 

verzorgers in de school komen, zijn zij verplicht een mondkapje te dragen en 1,5 meter  

afstand houden.  

 

Basisregels: 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar (voor leerlingen geldt dit niet) 

• Bij klachten blijf je thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test blijf je thuis en vermijd je contact met anderen. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

• Was vaak en goed je handen, hoest en nies in de ellenboog en geef niemand een hand 

 

Over de MR 

In de MR zitten zes leden: drie personeelsleden (Wendy Bootsveld, Kim Kramersen en Lyke 

Rozendaal) en drie ouders (Frederik Kromhof (vader van Aleksander), Edith Horsthuis (moeder van 

Hein) en Henriët van der Veen (moeder van Finn)). We vergaderen ongeveer 1 keer per 2 maanden, 

tegenwoordig online. Het gaat dan over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de school. 

Zoals bijvoorbeeld de verwachte groei van het aantal leerlingen, het functioneren van de 

zorgverlener Pluryn binnen het OJA (Onderwijs Jeugdhulp Arrangement) en de verkeerssituatie bij de 



school. Mocht u benieuwd zijn naar wat er in de MR is besproken of als u zelf een onderwerp voor de 

MR hebt of als u MR-lid zou willen worden, dan kunt u dit aangeven via het email-adres van de MR: 

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.  

Graag naam van het kind en de groep vermelden.  Wij zijn erg blij met uw bijdrage! 

 

Schoolzuivel 

In de vorige oudernieuwsbrief gaven wij aan dat wij van november tot april meedoen  aan 

‘Schoolzuivel’.   Dit is uitgesteld naar januari.   

 

Sintviering 

Morgen komt Sinterklaas op bezoek in de groepen 1 t/m 4. Dit doen we volledig volgens de geldende 

coronamaatregelen. Wij vieren het per groep  in de voormalige  gymzaal. Vanaf groep 5 vieren we de 

verjaardag van Sinterklaas  met cadeautjes, gedichten en surprises.  

 

Kerstviering 

I.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen gaat het kerstdiner op school niet door. Wel organiseren 

we in alle groepen in de week voor de kerstvakantie een gezellige kerstmaaltijd. Elke groep 

organiseert dat voor zich: in de ene groep is het een ontbijt en in de andere groep een brunch of  

lunch. De leerkrachten en onderwijsassistenten organiseren dit samen en zullen u erover informeren 

via Parro.  

 

 

 

De collega’s   

van  

Het Reliëf en Pluryn  

wensen  

alle leerlingen  

ouders en verzorgers een 

ontspannen en gezonde 

decembermaand! 
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