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Belangrijke data voor september
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.
3 september
21 september –
2 oktober

19.00 uur en 20.00 uur informatieavond
groepen 3 en 8 op inschrijving
Groepen 4 t/m 8 maken alsnog de
eindtoetsen van ons CITOleerlingvolgsysteem.

START SCHOOLJAAR
De spits is eraf. We hebben met elkaar goede weken gehad
en de lessen zijn weer volop gestart. Mooi om te zien hoe de
leerlingen deze zomer weer gegroeid zijn.
Samen vinden we een weg in deze Corona-tijd. We ervaren
dat u het protocol serieus neemt en dat we in overleg steeds
tot passende interventies komen.
We willen u vragen uw kinderen op tijd naar school te laten
gaan. Om 8.20 uur is de eerste bel en bij de tweede bel om
8.25 uur verwachten we dat alle kinderen naar binnen gaan,
zodat we onze onderwijstijd optimaal kunnen benutten. Elke

ochtend starten we namelijk met een kwartier stillezen in de
groep.
We richten ons dit jaar, met onze visie als leidraad, op de
volgende drie jaarplannen:
-

-

Het vakmanschap van de leerkrachten vergroten
middels een nascholing rondom het Expliciete Directe
Instructiemodel.
Plusaanbod. We zijn met de WEB-klas gestart. Zie
hierover meer in deze nieuwsbrief.
Onderbouw. We kijken zorgvuldig naar het
onderwijsaanbod en willen het onderwijs nog beter bij
onze visie laten aansluiten.

Dit zijn mooie uitdagingen waar we vorig schooljaar al een
start mee hebben gemaakt.
We streven ernaar dat elk kind zich veilig voelt op school,
zodat hij of zij zich maximaal kan ontwikkelen. Hierin is de
driehoek ouder-kind-school erg belangrijk. We hopen weer
op een prettige en constructieve samenwerking.
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WELKOM
We heten Fenna, Luuk, Eefke, Tijn, Vera, Bente, Jop, Fem en
Sanne van harte welkom op De Kerkewei. Het is mooi om te
zien hoe jullie je al thuis voelen.

PERSONEEL
Zoals vorig jaar gedeeld zal Sarah Heerdink dit jaar op
invalbasis bij ons werken. Tevens hebben we twee ROC
stagiaires onderwijsassistent in onze groep 1/2. Een heel
onderbouwteam staat voor onze jongsten klaar.
Sarah Heerdink
De eerste paar weken van dit
schooljaar zitten er alweer op en ik wil
mij graag voorstellen aan jullie. Mijn
naam is Sarah Heerdink en ik ben 21
jaar oud. Ik woon in het kleine dorpje
Fleringen. Afgelopen zomer ben ik
afgestudeerd als leerkracht en sinds
dit schooljaar werkzaam op De
Kerkewei. Op de dinsdag, donderdag
en vrijdag ben ik de leerkracht van groep 0-1-2. Naast deze
leuke uitdaging volg ik in Amsterdam de master
Pedagogische Wetenschappen; Orthopedagogiek. In mijn
vrije tijd houd ik ervan om leuke dingen te doen met

vrienden en familie en daarnaast speel ik met veel plezier
volleybal in Fleringen.
Normaal gesproken zou ik u graag ontmoeten op school en in
de klas, maar helaas is dat in deze vreemde tijd nog niet
goed mogelijk. De eerste weken heb ik het in ieder geval al
erg naar mijn zin gehad en ik kijk ernaar uit om er een leuk
schooljaar van te maken!
Isa Kotte
Hallo allemaal, mijn naam is Isa Kotte.
Ik ben 18 jaar oud en ik kom uit
Weerselo. ik zit in mijn 3de jaar van de
opleiding onderwijsassistent en ik loop
stage in groep 0/1/2 op de woensdag
en donderdag. In mijn vrije tijd ben ik
te vinden bij de Plus in Weerselo achter
de kassa en ik speel volleybal bij Wevo
70, Dames 1. Ik heb er ontzettend veel zin in en we gaan er
een leuk jaar van maken.
Tess Hassink
Hallo Allemaal,
Ik ben Tess, 18 jaar en woon in
Weerselo. Ik volg de opleiding
onderwijsassistent op het ROC van
Twente in Almelo. Ik zit nu in het 2e
leerjaar van de opleiding. Dit
schooljaar loop ik stage in groep 0/1/2
op de maandag en de dinsdag. Na
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schooltijd en in het weekend ben ik ook te vinden bij de Plus
in Weerselo. Ik hoop dat we er samen een gezellig en
leerzaam schooljaar van kunnen maken!

WEB-KLAS
Op De Kerkewei willen we graag onderwijs bieden waarbij elk
kind zich maximaal kan ontwikkelen. Om hierin ook tegemoet
te komen aan kinderen die sneller leren, meer uitdaging
nodig hebben én niet genoeg hebben aan het aanbod in de
groep, zijn we dit schooljaar gestart met de WEB-klas. Elke
maandagochtend komen enkele leerlingen uit de groepen 5
t/m 8 onder leiding van juf Sabine bij elkaar om op een
uitdagende manier met en van elkaar te leren.
Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een
goede mindset, het leren leren, het creatief denken en het
samenwerken. Filosoferen, samenwerkings- en denkspelen,
leren leren en projecten komen wekelijks aan bod.
Uiteraard is er ook binnen de reguliere groep een
plusaanbod. Een doorgaande lijn hierin heeft dit jaar onze
extra aandacht.

STUDIEDAGEN 2020-2021
Bij deze de vier studiedagen die komend schooljaar gepland
staan. Alle leerlingen zijn dan vrij.

9 oktober 2020
19 november 2020
8 februari 2021
25 mei 2021

OPSCHOONDAG GEMEENTE
Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day. Een
mooie gelegenheid om jouw omgeving weer zwerfvuilvrij te
maken. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie van
het jaar gaan we samen met ruim 180 landen de planeet een
grote schoonmaakbeurt geven. Ook Dinkelland doet mee!
In maart was veel animo om tijdens de
Landelijke Opschoondag in actie te komen tegen zwerfafval.
Helaas kon dit niet doorgaan vanwege corona. Daarom gaan
we de 19e aan de slag om Dinkelland nog schoner te krijgen.
Al ben je jong of oud, in je eentje of met een groep, met
jouw vereniging, sportclub of klas; wij nodigen je van harte
uit om mee te doen en zo jouw steentje bij te dragen aan
een schonere omgeving.
Meld je aan en ontvang een handige opruimset
Je kunt jouw actie vóór 7 september aanmelden door een
mail te sturen naar afval@noaberkracht.nl. Vermeld hierin
jouw naam, adresgegevens en het aantal personen waarmee
je op pad gaat. Wij zorgen dan voor de opruimsets en halen
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het materiaal en zwerfvuil na afloop van de actie op in jouw
dorp.
Scholen kunnen er vanuit praktische overweging ook voor
kiezen om de 18e aan de slag te gaan. Dit is geen probleem,
maar wel graag doorgeven bij aanmelding.

lezen. Ook in de Smidse is een mini-bieb, waar leuke
boeken te vinden zijn.
-

We U vriendelijk verzoeken met uw kind(eren) bij
Bjorn’s Bloemboutique over te steken. Ook als u uw
auto bij de kerk parkeert. Het is de bedoeling dat u
dan over de stoep voor de kerk en de Cocer langs via
de verkeersbrigadiers oversteekt. Goed voorbeeld doet
volgen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
leren veilig over te steken bij school. Dank.

-

We de kinderen stimuleren fruit mee te nemen naar
school (voor de ochtendpauze). Dit wordt vaak
gezamenlijk in de klas opgegeten.

Maak kans op een leuke prijs!
Een gezamenlijke schoonmaakactie biedt de perfecte
gelegenheid voor het maken van originele foto’s. Zie jij een
fanatieke opruimer, vind je een bijzonder stuk afval of wil je
gewoon een mooie herinnering? Leg het vast op beeld en
stuur jouw actiefoto’s voor 23 september
naar afval@noaberkracht.nl. De maker van de origineelste
foto wordt beloond met een leuke prijs!
Jij doet toch ook mee?
Met vriendelijke groet,
Wethouder Ben Blokhuis

WIST U DAT
-

Het biebteam weer op woensdag en vrijdag voor de
kinderen klaar staat! Lezen is belangrijk en we hopen
dat u thuis uw kinderen ook stimuleert om lekker te

NIEUWSBRIEF
september 2020

