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Belangrijke data voor oktober
U kunt veel belangrijke data en activiteiten vinden op Social
Schools en onze website. Om een overload aan informatie te
voorkomen zal ik me in de nieuwsbrief beperken tot de
belangrijkste data en de data passend bij de informatie.
5 oktober 2020
9 oktober 2020
12-16 oktober
26 oktober 2020

Fiets-oké project
Leerlingen van groepen 7 en 8 gaan met
de fiets naar school.
Het Nationaal Onderwijscongres.
De leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie
Schoolfotograaf
Groepsfoto’s en broer/zus foto’s

WELKOM
Kees (groep 6), Miep (groep 4) en Jan (groep 2) verhuizen
naar Rossum en starten na de herfstvakantie op De
Kerkewei. We wensen ze veel plezier!

CITO
Zoals eerder gedeeld nemen we deze weken de CITO-toetsen
af die eind juni gepland stonden. A.d.h.v. de scores zien we

wat de gehele groep én wat de individuele leerling extra van
ons onderwijs vraagt de komende tijd. CITO heeft de normen
aangepast naar begin dit schooljaar. Dit maakt dat we de
juiste scores niet kunnen delen in het Ouderportaal. In de
(verplichte) KOL gesprekken zal de leerkracht de scores
toelichten en ontvangt u een uitdraai van de grafieken.

STAGIAIRES
Juf Noor en juf Laura lopen het gehele jaar stage op De
Kerkewei. Ze stellen zich voor.
Mijn naam is Laura en ik zal
dit schooljaar het hele jaar
stagelopen op de Kerkewei.
Ik geef nu één dag in de
week les aan de toppers van
groep 7 en zal halverwege
het schooljaar overstappen
naar groep 5. Ik zit in mijn
tweede en laatste jaar van
de deeltijd Pabo en werk
daarnaast nog drie dagen op
de HR-afdeling van Xsens in
Enschede. Ik woon samen
met mijn vriend in Denekamp en in mijn vrije tijd volleybal ik
bij DeVoKo.
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Halverwege vorig jaar heb ik besloten om de overstap van
het bedrijfsleven naar het onderwijs te maken en ik heb er
nog geen seconde spijt van gehad. Ik geniet enorm van het
contact dat ik heb met de kinderen en de kleine en grote
successen die je samen kunt behalen. Ik kan dan ook niet
wachten totdat ik straks echt als leerkracht aan de slag kan!
Hallo, mijn naam is Noor
Bosch en ik ben de nieuwe
stagiaire van groep 3 bij
juf Imelda.
Ik ben 17 jaar oud en
woon in Ootmarsum. Ik
doe de opleiding
onderwijsassistente op het
ROC van Twente in Almelo.
In mijn vrije tijd volleybal
ik en ben ik veel in de
carnavalsloods te vinden.

VEILIGHEIDSBELEVING LEERLINGEN
GROEPEN 5 T/M 8
Op De Kerkewei vinden we het belangrijk onderwijs te bieden
in een veilige setting. In de afgelopen weken is er met de
kinderen van de groepen 5 t/m 8 over onze visie gesproken.
De leerlingen hebben zichzelf een cijfer gegeven voor hoe
(sociaal) veilig en gelukkig ze zich op school voelen. De
gemiddelde scores liggen tussen de 9 en de 10. Heel fijn!
Daar waar iets opvallend is, gaat de leerkracht met de
betreffende leerling in gesprek. Er hangt sinds een paar
weken ook een brievenbus in school (bij de trap). Als
kinderen het moeilijk vinden om iets uit te spreken, kunnen
ze het opschrijven en in de brievenbus deponeren. Onze
AOG-ers (Aanspreekpunt Ongewenst Gedrag) juf Sabine en
juf Anne-Marie legen de brievenbus wekelijks en gaan met
het betreffende kind in gesprek.

BELANGRIJK
Zou u vóór de herfstvakantie uw beeldgebruikvoorkeuren in
Social Schools willen bekijken en waar nodig aanpassen? De
handleiding hiervoor is op Social Schools gedeeld.
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BERICHT VAN DE OUDERRAAD
De ouderraad van de Kerkewei houdt zich onder andere bezig
met het verlenen van ondersteuning bij activiteiten, die
binnen en buiten de school georganiseerd worden.
Het beheren en innen van de ouderbijdrage is ook een taak
van de ouderraad. De ouderbijdrage wordt jaarlijks (in april)
geïncasseerd. Deze bijdrage is belangrijk omdat zonder de
financiële ondersteuning van ouders/ verzorgers bepaalde
activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst en het
schoolreisje niet georganiseerd kunnen worden.
Afgelopen schooljaar is er door Corona een wat andere
invulling gegeven aan de besteding van het schoolreisje/
jeugddriedaagse. Daarvoor in de plaats is het bedrag besteed
aan een alternatief schoolreisje/ jeugddriedaagse. Tevens is
er een pannenkoekenkraam geregeld bij het weer open gaan
van de school en is er een bijdrage gegeven voor de
activiteiten tijdens de gouden week.
Ook is er afgelopen schooljaar een extra bijdrage geleverd
aan het projectplan veilig en met plezier samen spelen.
Hierdoor beschikt de school nu over een nieuw podium, een
schaduwdoek en bomen op de speelplaats bij de kleuters,
mede mogelijk gemaakt door een donatie uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank en een bijdrage van school
zelf.
Over het schooljaar 2019/2020 is een kascontrole uitgevoerd
en het financiële verslag m.b.t. de uitgaven van de
ouderraad is goedgekeurd.

Mocht u dit verslag willen inzien, dan kunt u dit opvragen bij
de penningmeester van de OR, Marloes Hermelink.
Zie ook de jaarkalender of de site van de Kerkewei voor meer
informatie van en over de ouderraad. Lijkt het u ook leuk om
lid te worden van de OR, kijk op de site en meld u aan!

WIST U DAT
-

We in de eerste week van oktober alle fietsen die bij
school staan controleren op veiligheid. Groep 7 en 8
doen mee aan het Fiets-Oké project. Zij krijgen les
over veiligheid in het verkeer. Daarna worden hun
fietsen gecontroleerd.

-

Er in het afgelopen
weekend twee
picknickbanken met
tegel en al uit de
grond zijn getrokken?
Ze zijn omgegooid,
waardoor er één stuk is. Erg jammer dat dit gebeurt.
Weet u hier meer over of valt u in de
weekenden/avonden iets op rondom de school, laat
het ons dan weten a.u.b. We bedanken de mensen van
de OR voor de betrokkenheid en snelle hulp.

