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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het schooljaar. Middels deze nieuwsbrief willen wij u
informeren over een aantal zaken die betrekking hebben op onze school.
U zult de nieuwsbrief elke eerste vrijdag van de maand ontvangen.
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Corona
Personeel
Uitje klas zilver,
goud en paars

Studiedag 20 september
De eerste studiedagen zitten er al weer op. Op 10 september was het de bedoeling om
teambuilding te gaan doen. Helaas hebben wij ervoor moeten kiezen om dit niet door te laten
gaan. Op dat moment speelde Corona een rol in de school. Wij hebben ervoor gekozen om deze
dag in te vullen met administratieve zaken. Op 20 september heeft het SO team training gehad in
het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook hebben wij een start gemaakt met
de nascholing van OASE, thema gericht werken. Na de herfstvakantie gaan de leerlingen hier voor
het eerst kennis mee maken!
Corona
Hoewel er versoepelingen zijn, worden wij af en toe toch nog geconfronteerd met een positieve
test. Wat zijn wij blij dat ouders hier open en eerlijk over communiceren! Dit helpt ons om de juiste
stappen te zetten. In de afgelopen 4 weken hebben wij in het SO met 2 positieve testen te maken
gehad. In beide gevallen heeft het scholenteam van GGD Twente ons voorzien van
maatwerkadvies. Mocht u in uw gezin te maken krijgen met Corona dan vragen wij u de richtlijnen
van de GGD op te volgen!
Personeel
Juf Theresia is helaas nog ziek. We hopen dat zij snel weer op school kan zijn.
Meester Paul is herstellende van Corona, ook hij is gelukkig weer begonnen met werken, maar
volgt een herstelprogramma.
Uitje klas Zilver, Goud en Paars
Vrijdag 24 september zijn 3 groepen op bezoek geweest
bij Natura Docet in Denekamp. Zij hebben hier dingen
geleerd over de prehistorie o.l.v. Pino & de Pineut (a.k.a.
onze eigen juf Brigit)

Met vriendelijke groet,
Team SO De Bouwsteen

