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                 Nieuwsbrief februari  2022 
 
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 9 februari  Studiedag; leerlingen de hele dag vrij 

vrijdag 11 februari  U ontvangt OPP via de mail (zie onder) 

maandag 14 februari Rapport mee naar huis 

14 t/m 18 februari 20-minutengesprekken (zie onder) 

21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 

maandag 28 februari Controle hoofdluis 

woensdag 2 maart OZ-klas vrij 

7 t/m 17 maart Projectweken 

maandag 28 maart Studiemiddag; alle leerlingen vanaf 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 

 

20 min gesprekken -  rapport - OPP 

• Uiterlijk vrijdag 11 februari ontvangt u via een beveiligde mail het ontwikkelingsperspectief 
(OPP) van uw kind. Aan het begin van elk schooljaar maken wij een nieuw OPP.  Dit OPP 
evalueren wij 2x met  u:  halverwege en aan het einde van het schooljaar. Dit doen wij op 
basis van de resultaten in de klas, de resultaten van de toetsen, maar ook op basis van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.  Wij kijken met u en uw kind terug op de 
ontwikkeling van het afgelopen half jaar en maken tevens  nieuwe plannen voor de komende 
periode.  

• Maandag 14 februari krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis.  
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• Van 14 t/m 18 februari: 20 minutegesprekken. We gaan er op dit moment van uit dat de 
gesprekken i.v.m. het coronavirus online via TEAMS  plaatsvinden.  Wij informeren u als de 
gesprekken toch fysiek kunnen plaatsvinden. Via de leerkracht ontvangt u een uitnodiging 
voor de 20 min gesprekken. Vanaf groep 6 wordt uw zoon/dochter uitgenodigd om bij het 
gesprek aanwezig te zijn.  

 
Coronavirus:  houd rekening met overschakelen op afstandsonderwijs op elk moment 
Ook nu er versoepelingen zijn betreffende de quarantaine, vragen wij u rekening te houden met het 
feit dat wij van het ene op het andere moment moeten overschakelen op afstandsonderwijs.  
Dit gebeurt als er een leerkracht uitvalt omdat hij/zij zelf besmet is of als hij/zij besmettingen heeft in 
de thuissituatie. Wij doen er alles aan om het fysieke onderwijs te laten doorgaan, maar dit is een 
enorme puzzel omdat er geen vervangers zijn. 
 
Basisregels corona:  

• 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 

 
 

Ouderbijdrage 

Van veel ouders hebben wij de ouderbijdrage ontvangen. Daar zijn wij heel blij mee! Indien u nog 
niet betaald hebt, brengen we de vrijwillige bijdrage van € 22,50  onder uw aandacht.  
Met deze bijdrage kunnen we extra activiteiten voor onze leerlingen betalen.  
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.   

 
Roan heeft Het Reliëf vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd van heel Enschede 
Roan van groep 7c heeft afgelopen woensdag onze school i het bijzijn van zijn moeder en zijn 
leerkracht vertegenwoordigd bij de Enschedese voorleeswedstrijd. Best heel stoer om in zo’n 
officiële setting met toeschouwers en  een gewichtige jury op een podium voor te lezen. Roan heeft  
het supergoed gedaan! Helaas zijn we niet door naar de volgende ronde. 

  
 
 
 

 


