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                 Nieuwsbrief maart  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, Marjon Dijks en Carla Hilbink, directie Het Reliëf 
 

AGENDA 

 

Datum Activiteit

7 t/m 17 maart Projectweken 

donderdag 17 maart Afsluiting project : kijkavond voor ouders (zie onder) 

maandag 28 maart Studiemiddag; alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

woensdag 6 april OZ-klas vrij 

donderdag 14 april Paasactiviteit 

vrijdag 15 april  Goede vrijdag: alle leerlingen vrij 

maandag 18 april Tweede paasdag: alle leerlingen 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 

 
Donderdag 17 maart: Afsluiting project met een Kijkavond voor ouders 
T/m donderdag 17 maart wordt in alle groepen gewerkt aan het thema ‘Klimaat’. 
Wij willen u  graag laten zien waar we aan hebben gewerkt en wat we hebben gemaakt. Wij nodigen 
u uit om op donderdag 17 maart om de resultaten te komen bekijken. In verband met corona willen 
we het aantal bezoekers dat tegelijk in de school is enigszins beperken. Daarom hanteren wij 
verschillende tijdssloten en mag elk kind maximaal twee mensen meenemen. Als u zelf niet kunt, 
mag ook een oom, tante, buurvrouw of opa/ opa mee met uw kind. Van de leerkracht ontvangt u een 
uitnodiging via parro. Wij hopen dat alle kinderen komen. Tijdens de kijkavond kunt u samen met uw 
kind in alle groepen kijken naar de opbrengsten van ons project. 
 
Coronavirus:  blijf rekening houden met overschakelen op afstandsonderwijs op elk moment 
Wij vragen u rekening te blijven houden met het feit dat wij soms opeens over moeten schakelen op 
afstandsonderwijs. Nog elke dag hebben we te maken met coronameldingen van zowel leerlingen als 
personeel.  

Denkt u eraan dat 

het rapport weer 

ingeleverd wordt 

op school? 
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Als iemand positief is getest,  moet hij/zij  5 dagen in quarantaine. Vervanging is er niet. Ook als de 
leerkracht ziek is, doen wij er alles aan om het fysieke onderwijs (deels) te laten doorgaan. Dit lukt 
helaas niet altijd en in dat geval zullen we noodgedwongen overschakelen op afstandsonderwijs.  
 
Personeel 

- Juf Kim, onderwijsassistent van groep 4a, heeft een andere baan. Zij had al een eigen bedrijf 
als nagelstyliste en dat loopt zo goed dat zij de volledige overstap heeft gemaakt.   

- Juf Selina vervangt juf de lege plek van juf Kim in groep 4a. 
- Meneer Jordy is onze nieuwe gedragswetenschapper.   
- Meneer Niels van groep 6b is op 31 december vader geworden van dochter Lua en Juf Kyra 

van groep 1-2a is in januari bevallen van dochter Mint.  
 
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.  Voor 
leerlingen die in de loop van het schooljaar zijn gestart, is de ouderbijdrage € 2,- per maand.  
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.   

 
Uitbreiding MR 
Naast Wendy Bootsveld (5b) en Lyke Rozendaal (OZ-klas), zal Selwin van der Werf namens het 
personeel plaatsnemen in de MR.  De oudergeleding wordt mogelijk uitgebreid met de moeder van 
Boaz (groep 3b). Daar zijn  we heel blij mee! 
 
Schoolaanwezigheid 
Voor alle leerlingen is deelname aan onderwijs van groot belang. Op school leer je niet alleen lezen, 
schrijven en rekenen, maar ook hoe je omgaat met andere leerlingen en hoe je rekening houdt met 
elkaar. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle leerlingen zoveel mogelijk op school zijn.  Om dit te 
stimuleren, doen wij mee aan de pilot ‘schoolaanwezigheid’. Onze jeugdarts, de leerplichtambtenaar 
en Pluryn participeren ook in deze pilot. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer een kind op de 
basisschool veel verzuimt, dit een risico is  voor langdurig schooluitval in het voortgezet onderwijs. 
Wij houden elke dag het verzuim bij van alle leerlingen van onze school. Om uw kind zoveel mogelijk 
op school te laten zijn, is het een voorwaarde dat wij  samen optrekken met u als ouder. Als uw kind 
regelmatig onderwijstijd mist door te laat komen, ziekte of een andere reden, zullen we daarover 
met u in gesprek gaan. Wij willen u vragen bezoeken aan dokter en tandarts zo weinig mogelijk onder 
schooltijd te plannen. Als dat niet lukt, plan het bezoek dan aan het begin of einde van de dag, zodat 
uw kind niet veel onderwijstijd hoeft te missen. 
 
Waterpokken 
In de onderbouw van onze school heerst waterpokken. Zwangere vrouwen dit niet tegen dit virus 
gevaccineerd zijn of zelf nooit waterpokken hebben gehad, wordt geadviseerd het contact met 
iemand met waterpokken te vermijden.  
Informatie over waterpokken 
Bijna elk kind krijgt een keer waterpokken. 
Uw kind krijgt vlekjes, blaasjes en korstjes over het hele lichaam, ook in de mond en tussen het haar. 
Er is geen medicijn dat waterpokken sneller kan laten genezen. Zinkzalf helpt tegen de jeuk. 
Uw kind mag naar school of het kinderdagverblijf. 
Het gaat vanzelf over. 
Binnen 10 dagen is uw kind weer beter. 


