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Zwemles tijdens studiedag 
Woensdag 3 november zijn alle leerlingen vrij. De 
schoolzwemlessen voor diplomazwemmen gaan 
‘gewoon’ door. U moet zelf uw zoon/dochter naar 
de zwemles brengen en weer ophalen.  

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen die 
zwemmen voor diploma A of B, allemaal gaan 
zwemmen. Gaat uw zoon/dochter NIET naar de 
zwemles, dan graag een Parrobericht naar Rick 
Wolsink. School geeft aan de Brink door hoeveel 
leerlingen er in totaal komen zwemmen. 
 

Ouderinfoavond maandag 1 november 
Op maandag 1 november wordt de algemene 
infoavond per (combi)groep georganiseerd voor 
groep 3 t/m 8. Alle kinderen zijn hierbij aanwezig. 
De leerlingen gaan u, met de juf als 
ondersteuning, uitleggen hoe alles loopt en is 
geregeld in elke groep. 
Groep 1/2  
Groep 1/2 organiseert inloopochtenden, in deze 
week, waarin u een stukje van een les ziet en 
daarna een rondleiding krijgt door de klas met een  
uitleg van ‘een schooldag van een kleuter’. U heeft 
zich hiervoor kunnen inschrijven. 
Groep 3 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 gaat de infoavond, samen met de 
groepsleerkracht voorbereiden. De leerlingen 
presenteren gezamenlijk stukje van de infoavond. 
De groepsleerkracht zal aanvullen waar nodig. 
 
De infoavond wordt in twee rondes gehouden.  
Ronde 1 van 18.00-18.45 uur 
Ronde 2 van 18.45-19.30 uur 

 
Afsluiting ‘krachten der aarde’ 6/7/8 
Vorige week woensdag hadden de groepen 6, 7 en 
8 de finale afsluiting van het thema ‘krachten der 
aarde’. De groepen hebben bodemonderzoek 
gedaan naar de aardlagen in de grond en geleerd 
over het ontstaan van ‘de Halse enk/de Halse rug’. 
Ook met de crealessen is er vanuit het thema 
gewerkt. 

 

Agenda 
18-22 okt. ’21 Herfstvakantie 

  

Ma. 01 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 3 nov. Studiedag, zwemles gaat 
door (ouders brengen zelf) 

Do. 4 nov. Zwemles 5 & 7 

Vrij. 5 nov. Nationaal Schoolontbijt 

  

Ma. 8 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 9 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 10 nov.  Gezondheidsonderzoek 4- 
en 5-jarigen schoolarts 

Woe. 10 nov. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4  

Woe. 10 nov. Thema-afsluiting groep 
3/4/5 ‘Jagers en boeren’ 
museum Smedekink 

Do. 11 nov. Zwemles groep 6 & 8 

  

Ma. 15 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 16 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 17 nov. Gymles groep 1, 6 & 8 

Zwemles groep 2/3/4 

Do. 18 nov. Zwemles groep 5 & 7 

Vrij. 19 nov. Schrijver Fred Diks op 
school (Koen Kampioen) 

  

Ma. 22 nov. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 23 nov. Technieklokaal groep 7/8 

Woe. 24 nov. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 25 nov. Zwemles groep 6 & 8 

Vrij. 24 dec. ‘21 Studiedag 

27 dec.-7 jan. ‘22 Kerstvakantie 

Ma. 31 jan. ‘22 Studiedag 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

15 apr.-18 apr. ‘22 Paasvakantie 

25 apr.-6 mei ‘22 Meivakantie 

Woe. 25 mei ‘22 Studiedag 

26-27 mei ‘22 Hemelvaart 

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag 

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag 
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Nationaal Schoolontbijt 2021  
Op vrijdag 5 november vindt 
het jaarlijkse Nationaal 
Schoolontbijt plaats.  
 
Het thema 2021: Altijd een 
gezond ontbijt! 
De dag starten met een 
gezond ontbijt: waarom is 
dat eigenlijk zo belangrijk?  
  

✓ Alle leerlingen hoeven deze ochtend dus 
thuis niet te ontbijten. 

✓ Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 
krijgen bord, bestek en beker van school.                          
(In de bijlage ‘ouderbrief’ staat dit anders 
vermeld!) 

✓ De schooldeur gaat die ochtend om 8.25 
uur open.  

Meer informatie over het Nationaal Schoolontbijt 
vindt u in de bijlage. LET OP!! In tegenstelling tot 

wat er in de flyer staat, hoeven leerlingen niet de 

4 B’s mee te nemen (bord, bestek, beker, bakje). 
School verzorgt met de inventaris van school voor 
deze zaken. 

 
Wil jij meepraten over passend 
onderwijs in jouw regio? 
De Ondersteuningsplanraad van het Samenwer-
kingsverband Doetinchem (basisonderwijs) is op 
zoek naar meerdere nieuwe leden. 
 
De meeste kinderen kunnen de basisschool 
zonder problemen doorlopen. De school waar een 
kind is ingeschreven, biedt de hulp en 
ondersteuning die een kind nodig heeft. Als er 
meer nodig is en de school dit niet zelf kan, zoekt 
deze school samen met de ouders naar een 
oplossing. Dat kan binnen de eigen school zijn met 
extra ondersteuning, op een andere basisschool of 
in het speciaal (basis)onderwijs. De school zorgt er 
samen met de ouders/verzorgers voor dat een 
kind op de beste plek komt en dat een kind het 
onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Het 
samenwerkingsverband helpt hierbij.  
 

 
Waarom hebben we jou nodig? 
Alles draait om passend onderwijs, daarom vinden 
we het heel belangrijk dat jij met ons meedenkt. 
Of het nu gaat om het speciaal basisonderwijs of 
het reguliere basisonderwijs, hoe meer 
verschillende invalshoeken, hoe beter. Wij zoeken 
ouders/verzorgers van leerlingen én 
personeelsleden die werkzaam zijn in het 
basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband 
Doetinchem. 

  

Wij zijn op dit moment op zoek naar 5 
nieuwe leden;  
2 voor de oudergeleding en 3 voor de 
personeelsgeleding.  

 
Zie bijlage voor verdere informatie! 

 
Week van de pleegzorg (3 t/m 10 nov.) 
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis 
mogelijk Kinderen moeten zorgeloos kunnen 
opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we 
allemaal toch? Maar soms kunnen kinderen voor 
een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door 
uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen zoekt 
Entrea Lindenhout een plek in een pleeggezin. Een 
gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie 
terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en 
kunnen opgroeien. Voor een paar maanden, een 
paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor één of twee 
weekenden in de maand, of twee dagen in de 
week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat 
ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen 
school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Kun 
jij een plekje bieden?  
Wat doet een pleegouder?  
Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op 
die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze 
een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen 
opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun 
ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de 
opvoedtaak met de ouders, of het pleegkind nu 
tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet 
is dat de eigen ouders de opvoeding weer op zich 
nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je 
ondersteuning en begeleiding van een 
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pleegzorgbegeleider. Wil jij pleegouder worden of 
meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op 
www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een 
informatieavond. Het kan zomaar voor een kind 
uit jouw buurt zijn. 
 

 


