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Nieuwe collega’s 

Vanaf februari zijn meneer Naïm de Jong en juf Kim Hilderink op onze school komen werken als 
onderwijsassistent. Zij hebben de uren van juf Maaike overgenomen omdat zij nu leerkracht is 
van groep 4. 
Juf Kim is geen onbekende op onze school omdat zij al stage liep bij de kleuters. Meneer Naïm 
werkt nu vooral in de bovenbouw. 
 

Coronamaatregelen vervallen 

Vanaf nu zijn er geen coronamaatregelen meer op onze school. Daar zijn we erg blij mee.  
 
Er zijn nog steeds veel mensen die corona krijgen. Daarom blijft het belangrijk om bij klachten 
te testen en uiteraard bij een positieve (zelf)testuitslag in ieder geval 5 dagen thuis te blijven. 
Het advies om twee keer per week zelftesten te gebruiken is ook vervallen. Het advies om te 
testen bij klachten geldt nog wel. We delen geen testen meer uit. Als u testen nodig heeft 
kunnen deze opgehaald worden op school. 

 
Vanaf nu zijn de volgende afspraken van belang. 

 
● De peuters en kleuters blijven nog even gebruik maken van de ingangen vanaf het 

peuter- en kleuterplein. 
o Om 12.30 komen de peuters naar buiten bij de poort aan de kant van de 

overdekte fietsenstalling. 
o Om 14.10 komen de kleuters naar buiten bij de poort aan de kant van  het 

fietspad. 
● De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen zelf hun ingang kiezen. 

o Om 14.15 komen de groepen 3, 6 en 8 naar buiten door de deur aan de kant van  
het fietspad. 

o Om 14.15 uur komen de groepen 4, 5 en 7 naar buiten door de deur aan de kant 
van de overdekte fietsenstalling. 

● De fietsenstalling voor groep 7 en 8 is onder de overkapping, ze gebruiken de linkerkant 
van de stalling. 

● De leerlingen van groep 1 t/m 6 gebruiken de fietsenstalling aan de kant van het 
fietspad. 
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Binnenkort komen we met informatie over de inloop. We willen graag weer dat ouders en 
verzorgers de kinderen in de klas mogen brengen. We hebben nog geen ervaring hoe dat in ons 
‘nieuwe’ schoolgebouw werkt. We zijn nu aan het bedenken hoe we dit op een fijne en rustige 
manier kunnen organiseren. 
We komen snel met informatie hierover. 
 

Vakantierooster nieuwe schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie:    17 oktober  t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie:  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie:  27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasweekend:   7 april t/m 10 april 2023 

Meivakantie:   24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartweekend:   18 mei en 19 mei 2023 

2e Pinksterdag:  29 mei 2023 

Zomervakantie:   24 juli 2023 t/m 1 september 2023 
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar geven we een overzicht van de overige vrije dagen en 
schooldagen met afwijkende lestijden. 
 

TeensFIT                                                                                    

Heeft uw zoon of dochter moeite met (voldoende) bewegen? 
Dan is TeensFIT wellicht iets voor hem of haar!  
 
 
TeensFIT is een groepsles voor tieners en pubers (10-16 jaar) die graag meer willen bewegen. 
Tijdens de groepslessen wordt er sport en spel gedaan aansluitend bij de leeftijd van de 
kinderen. Ook wordt er geoefend in de oefenzaal waar veel fitnessapparatuur beschikbaar is. 
Deze lessen worden gegeven door een kinderfysiotherapeut. 
Wanneer is TeensFIT iets voor jou? 

● Verminderde motoriek (houterig bewegen, moeite met gymmen/sporten) 

● Verminderde conditie en kracht 

● Geen aansluiting kunnen vinden bij een sport 

● Om meer zelfvertrouwen te krijgen 

● Bij overgewicht 

● Vermoeidheid door COVID-19 

 
Wanneer uw kind problemen heeft met zijn of haar gewicht, is er mogelijkheid voor een consult 
met onze kinderdiëtiste. Ook zal zij een bijeenkomst verzorgen over gezonde voeding. 
De groepslessen zijn iedere vrijdagmiddag van 16:00 – 17:00 op de hoofdlocatie van de praktijk 
(Pythagorasstraat 2). Een keertje meekijken? Dat kan! Stuur een mailtje naar Anke Oude 
Vrielink via a.oudevrielink@fysioberflo.nl of neem telefonisch contact op 06-83384090. 
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Nieuws van de MR 

Op woensdag 9 maart hebben we een MR vergadering gehad. Op deze avond is de uitstroom 
van de leerlingen van groep 8 besproken. Daarnaast hebben we stilgestaan bij het nieuwe 
rapport. Als MR hebben we mee mogen denken over de invulling van het nieuwe rapport. 
Mooi om te zien dat het echt een map is waar de groei van het kind zichtbaar wordt 
gemaakt.  
Het tijdspad van de formatie is met ons gedeeld. De leerkrachten worden gevraagd wat hun 
wensen zijn. In mei is er meer over de formatie bekend en komt dit punt t.z.t. terug op de 
agenda. 
Daarnaast hebben we gebrainstormd over hoe we de katholieke identiteit  binnen IKC De 
Hunenborg vorm geven. 
In januari zijn er 2 leden van de MR naar de informatieavond voor startende MR leden 
geweest. Deze avond heeft ze nieuwe inzichten geven over wat er van de MR wordt 
verwacht.  
 

Pasen  

Op 14 april is het witte donderdag. Na een aantal jaren zonder viering kunnen we dit jaar 
eindelijk weer met z'n allen samenkomen. De viering zal in het teken staan van Pasen en 
lente. Na de viering gaan de peuters en de groepen 1 t/m 4 paaseieren zoeken op het plein. 
Misschien komen ze de paashaas daar nog wel tegen. De groepen 5 t/m 8 gaan naar het bos 
om daar een actief paasspel te spelen. De kinderen nemen deze dag eigen eten en drinken 
mee. We hopen dat het een gezellige dag wordt! 

                             

 

Oproep hulpouders Koningsspelen  

Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Deze dag worden er voor 
de kinderen allerlei sport- en spelactiviteiten rondom de school 
georganiseerd. Voor deze dag zijn wij op zoek naar ouders die ons 
willen helpen. Lijkt u dit leuk? Meld u dan aan bij juf Elian:  
elian.meenhuis@symbiohengelo.nl  

 

 

mailto:elian.meenhuis@symbiohengelo.nl
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Agenda  

Maandag 28 maart  Theoretisch verkeersexamen groep 8 
Donderdag 31 maart Praktisch verkeersexamen groep 8 

Dinsdag 5 april  Swim groep 5 & 6 
Woensdag 6 april  Voorronden Zing groep 4 t/m 8 
Maandag 11 april  Voorlichting brandweer alle groepen 
Donderdag 14 april  Witte Donderdag, Paasactiviteiten 
Vrijdag 15 april  Goede Vrijdag, alle leerlingen en peuters vrij 
Maandag 18 april  2e Paasdag, alle leerlingen en peuters vrij 
Woensdag 20 en   IEP eindtoets groep 8 
donderdag 21 april  

Vrijdag 22 april  Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie, alle leerlingen en peuters vrij 
 


