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We kijken met veel plezier terug op de opening van de 
school en de Herfst Fair. We hebben veel leuke en 
positieve reacties gekregen.  
Wat was het ook fijn om iedereen weer te ontmoeten in 
en om de school. Het was echt een topdag! 
 
Inmiddels hebben we de school al ruim een week in 
gebruik en het is mooi om te zien hoe goed er gewerkt 
wordt in alle nieuwe ruimtes. 
 
Coronamaatregelen 
Sinds zaterdag 6 november zijn er weer verschillende 
maatregelen van kracht. Wat betekenen deze voor school: 
 

• We vragen u alert te zijn op klachten die bij corona 
horen. Neem bij twijfel of vragen contact op met de 
GGD/huisarts. Kinderen met koorts, benauwdheid of 
keelpijn mogen niet naar school en laten zich 
eventueel testen. 

• Als een huisgenoot corona heeft, gaat het gezin in 
quarantaine. Volg dan de adviezen van de GGD op en 
vraag wanneer kinderen weer naar school kunnen. 
Geef dit door aan school. 

• Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden. Geef 
elkaar de ruimte.  

o We blijven de huidige in- en uitgangen 
gebruiken. Dit gaat nog steeds erg goed en 
zorgt voor voldoende ruimte voor iedereen bij 
het in- en uitgaan van de school. 

o Hou voldoende afstand tot de deuren en 
poorten, dat is voor iedereen prettig. 

o Binnen is het lastiger om voldoende afstand te 
houden als het te druk wordt. Kom daarom 
alleen binnen als u een afspraak heeft.  

o Uiteraard kunt u via e-mail of telefonisch een 
afspraak maken. 

o Als u  voor of na schooltijd iets wil doorgeven 
of vragen dan kan dit bij een teamlid die bij de 
deur staat. In overleg kunt u eventueel even 
mee naar binnen.  
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Lerarentekort, informatie van ons bestuur. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit een brief van ons schoolbestuur. Hierin geven zij uitleg op 
het lerarentekort en wat dit betekent voor met name de vervanging van leerkrachten op de 
scholen. 
 
Voor onze school geldt dat het tot nu toe elke keer gelukt is om inval te regelen. Wel zien we 
dat er verschillende invallers komen voor een groep als de vervanging langer dan een dag 
duurt.  
Met de nodige creativiteit en flexibiliteit van het team lukt het om de vervanging rond te 
krijgen. 
 
 
Step gezocht 

 
Vrijdag 29 oktober is de rode stuntstep van een leerling uit 
groep 5 na schooltijd door iemand meegenomen. Soms worden 
de stepjes per ongeluk verwisseld en komen dan na een paar 
dagen weer teug. 
Helaas geldt dat voor deze “oxelo mf one rood” nog niet. Mocht 
het zo zijn dat deze step verwisseld is dan horen we het graag. 
 
De foto hiernaast is van een soortgelijke step. 
 
 

 
Schoolfruit 
Het schoolfruitprogramma van de gemeente Hengelo loopt bijna af. Gelukkig kunnen we nu 
gebruik maken van het Europese schoolfruitprogramma.  
Hierdoor kunnen we onze leerlingen 3x per week vers fruit blijven geven. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag hoeven de kinderen dus geen eigen fruit/tussendoortje mee te nemen. 

 
 
Doelengesprekken 
Zoals u weet voeren wij gesprekken om samen de 
ontwikkeling van onze leerlingen te volgen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een 
grotere rol hebben in hun eigen leerontwikkeling. 
We willen ze eigenaar laten zijn van hun eigen 
leerproces, door ‘met’ in plaats van ‘over’ de 
leerlingen te praten. Hiervoor vinden wij het van 
belang dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 
aanwezig zijn bij de kennismakings- en overige 10 
minutengesprekken. 
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In de maand november zullen de 
doelengesprekken tussen leerling en 
leerkracht plaatsvinden.  
Een doelengesprek is een gesprek waarin de 
leerling samen met de leerkracht (nieuwe) 
doelen stelt voor de komende periode. De 
basis voor dit gesprek ligt in de dagelijkse 
praktijk. Daarin leert de leerling wat doelen 
zijn, hoe hij of zij doelen zelf kan formuleren 
en hoe doelen een richting geven aan het 
leren.  

 Wij kijken uit naar de doelengesprekken! 

 Team De Hunenborg 

 

Nieuws van de ouderraad – ouderbijdrage 2021-2022 
Komende week ontvangt u via WisCollect een mail met daarin het verzoek om de vrijwillige 
ouderbijdrage te betalen. Met deze bijdrage betalen we de kosten voor het schoolreisje en 
activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en de sportdag. 
Door spaarzaam te zijn is het ons gelukt om de ouderbijdrage gelijk te houden.  
 
Voor leerlingen uit groep 1 t/m 7 is de bijdrage €45,- per kind. 
Voor leerlingen uit groep 8 is de bijdrage €90,- per kind. Dit komt omdat hiervan ook het kamp 
betaald wordt. 
 
De ouderbijdrage kan tot 15 januari 2022 betaald worden. Ook kan er in 3 termijnen worden 
betaald.  
 
Bloembollenactie 
We kijken weer met veel plezier terug op de bloembollenactie. Dit jaar hebben we iets meer 
dan 1000 euro verdiend voor school. De ouderraad zal samen met het team een mooie 
bestemming vinden voor dit bedrag. We houden u hierover op de hoogte. 
 
 
Nieuws van de MR  
Op 22 september was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Fijn om iedereen weer live 
te zien op de nieuwe locatie.  
Deze avond konden we ook Gonca Akin verwelkomen. Zij heeft deze avond voor het eerst met 
ons meegekeken en meegedacht binnen de MR. 
 
We hebben de scan voor de NPO gelden besproken. Dit houdt in dat er een uitgebreide scan is 
gemaakt van de behoeften van de school.  
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Waar kunnen de NPO gelden duurzaam voor ingezet worden? Denk bijvoorbeeld aan de inzet 
van onderwijsassistenten, training voor leerkrachten op het gebied van bewegend leren.  
Daarnaast hebben we de jaarplanning besproken van de MR. Dit onderwerp komt ieder 
schooljaar als eerst aan bod, zodat we helder hebben met elkaar wat er in het komende 
schooljaar allemaal besproken gaat worden. 
 
Onze MR bestaat dit schooljaar uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De directie is ook altijd 
aanwezig tijdens de bijeenkomsten van de MR. 
Mocht u zaken hebben die u graag in de MR bespreekbaar wilt maken, stuur dan een mailtje 
naar r.braamhaar@dehunenborg.nl  of maak dit kenbaar bij de groepsleerkracht van uw kind. 
We zijn altijd blij met ouders die willen meedenken. 
 
Met vriendelijke groet,  
Wendy ter Elst 
 
 
Agenda 
10 november   20.00 uur: MR vergadering 
13 november   Intocht Sinterklaas in Nederland 
15 november   Lootjes trekken groepen 5 t/m 8 
    Start Europees Schoolfruit 
16 november   19.30 uur: GMR vergadering 
17 november   Oud papier 
25 november   Schoen zetten op school 
3 december   Sinterklaas op school 
    Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
8 december   Oud papier 
13 december   20.00 uur: OR vergadering 
14 december   19.30 uur: GMR vergadering 
23 december   Kerstdiner op school 
24 december   Studiedag, alle peuters en leerlingen vrij 
27 december – 7 januari Kerstvakantie, alle peuters en leerlingen vrij 
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