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Beste ouders, verzorgers, 
 

Gaat u er maar eens lekker voor zitten, de nieuwsbrief van oktober is goed gevuld 

met veel informatie.        

Algemene ouderavond 

Op woensdagavond 6 oktober om 19.30 vindt de algemene ouderavond plaats. Op 

deze avond willen we in ongeveer een uur het een en ander vertellen over het 

afgelopen en komende schooljaar. Ook willen we de mensen van de 

medezeggenschapsraad en de ouderraad aan u voorstellen. Zij vertellen wat ze zoal 

aanpakken op en voor school. Daarbij worden de financiën toegelicht tijdens deze 

avond. Er is ook een GMR lid, en daar zal iets over verteld worden. 

Maar…wat helemaal van belang is, zeker na zo’n “corona jaar”….is dat we even 

samen een kop koffie en thee drinken. Er zijn ondertussen nieuwe ouders bijgekomen 

en ook voor hen is dit een mooi moment om kennis te maken met andere ouders.  

Samen met ouders zijn we de school! 

 

Welkom! 

 

 

  



Kijkje in de klas! 

Wij kunnen u van alles vertellen over de school en het onderwijs. Maar….het is veel 

leuker om dit van uw eigen kind te horen!  

Op vrijdag 15 oktober is daar de mogelijkheid voor. Voor de groepen 1,2,3 kan dit 

om 11.30 -12.00 uur. Vanaf 13.45-14.15 uur uur bent u welkom in de groepen 5,6,7,8. 

Uw kind zal vol trots vertellen over alles wat we leren op school. Wanneer u zelf niet 

kunt komen, kan misschien iemand anders komen voor uw kind. Een opa of oma 

wellicht?  

Het is natuurlijk fijn wanneer er voor ieder kind iemand komt.  

 

Klussenmiddag 

In het voorjaar doen we met de school altijd mee aan NLDoet; een dag waar 

vrijwilligers klussen voor een instantie of goed doel, in ons geval de school.  

Afgelopen jaar kon deze dag niet doorgaan. Daarom hebben we een 

klussenmiddag gepland op 15 oktober. Dit is de vrijdagmiddag voor de 

herfstvakantie. We hopen dat er veel ouders kunnen komen helpen om wat klussen 

te klaren.  



De OR regelt de materialen en helpt mee, wijzelf helpen uiteraard mee en dan 

hebben we zeker nog wel wat meer hulp nodig. Het zijn allemaal buitenklussen. 

Wat we graag zouden willen doen: 

- Met betonverf een 100 veld schilderen (OR regelt de verf en benodigdheden) 

- Met betonverf een alfabet schilderen (OR regelt de verf en benodigdheden) 

- De ramen wassen, buitenkant (graag zelf schoonmaakspullen meenemen) 

- De schuur opruimen (en afvoeren wat weg kan) 

Wie kunnen er deze middag helpen? En wie kan er met een aanhangwagen 

op school komen? Om zo alle rommel uit de schuur af te voeren. 

Wilt u dat mij laten weten middels een mailtje naar elona@oponoa.nl 

 

PS ook dit zijn altijd gezellige momenten       

Week tegen pesten 

Komende week is de week tegen pesten. Landelijk is deze week het moment om 

duidelijk te maken dat pesten uitgesloten is. Of een school nu groot of klein is, 

kinderen moeten het verschil tussen plagen en pesten weten. En ja, ook het digitale 

pesten komt aan bod. 

Met ons team hebben we afgesproken om er dagelijks aandacht aan te besteden. 

Mocht uw zoon of dochter met een verhaal thuiskomen, dan weet u waarom. U 

mag ons altijd bellen of aanspreken wanneer het u bezig houdt. 
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Kinderboekenweek 

 

Bij ons op school is het altijd al zo geweest dat over het algemeen genomen de 

woordenschat van de kinderen best wat meer uitgebreid mag worden. Daar 

besteden we veel tijd en aandacht aan. Door ook thuis (voor) te lezen helpt u 

enorm. Het is een feit dat wanneer ouders het kind al op jonge leeftijd voorlezen en 

over het verhaal praten, kinderen woorden oppikken. Bovendien…is het een heerlijk 

moment samen met uw kind. 

We hopen dan ook dat u allen veel voorleest of samen leest met uw kind(eren)! 

De Kinderboekenweek is het moment om eraan te beginnen (of om er mee door te 

gaan natuurlijk      ). Iedere bibliotheek en boekenwinkel heeft nieuwe boeken en 

extraatjes op dit moment. Extra aantrekkelijk voor uw kind om te gaan lezen.  

Het thema dit jaar is “worden wat je wilt”. We hebben al plannen gemaakt om deze 

week extra boeiend te maken. 

 



Kinderboekenmarkt 

Om de boekenweek af te sluiten, organiseren we een kleine boekenmarkt. Alle 

kinderen vanaf groep 5 mogen hun boeken tentoonstellen en verkopen voor een 

klein bedrag. 50 cent voor een boek en 10 cent per strip.  

U kunt alvast met uw kind kijken of u boeken of strips heeft om te verkopen?  

Op 15 oktober is dit marktje in de school.  

Kinderpostzegels 

Komende week zult u ook de vraag weer 

krijgen of u kinderpostzegels wilt kopen. Op een 

moderne manier uiteraard. U zult het vanzelf 

gaan zien.  

Dit jaar gaan de opbrengsten naar kinderen in 

Nederland. De coronacrisis heeft ingrijpend 

effect gehad op de levens van alle anderhalf 

miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt een toename 

van huiselijk geweld, armoede en mentale 

problemen. Kinderen zijn hard geraakt door de 

coronamaatregelen. De langetermijngevolgen 

door het abrupt wegvallen van school en 

sociale contacten worden zichtbaar. Met het 

thema ‘Geef meer kracht’ helpen we kinderen 

in Nederland om beter uit deze crisis te komen. 

Daarom wordt er dit jaar extra aandacht 

besteed aan projecten die kinderen helpen 

meer veerkracht te ontwikkelen. 

Presentatie workshopronde 1 

Op vrijdag 1 oktober a.s, kunt u komen kijken naar de presentatie van onze eerste 

workshopronde! Voor corona kwamen er ouders om workshops te geven, samen 

met ons. Helaas was dat even niet mogelijk, maar mocht u een 4 tal ‘lessen’ willen 

geven, op de vrijdagmiddag, dan heel graag een mail naar mij, elona@oponoa.nl  

Dit mag van alles zijn! Yoga, Duitse les, koken, bloemschikken, etc.  

Dit keer ging meester Jesse in 4 lessen uitleggen hoe je een vlot bouwt en ging dit in 

de praktijk brengen! Juf Leslie ging erg pietepeuterig te werk met creatief zijn. Ze 

ging diamond painten en heeft heel wat kunstwerken gemaakt. Juf Elona ging in 4 

lessen een aantal scheikundige proeven doen. Er is wat gemaakt en een mysterie 

opgelost… 

U bent van harte welkom om op 1 oktober om 13.30 uur te komen 

kijken naar de presentatie van al deze groepen! 
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Heutink ouderapp 

Bijna dagelijks posten we foto’s en berichtjes op de Heutink ouderapp. We zien niet 

veel reacties en vragen ons af of dit komt omdat de app niet goed werkt…Dus heeft 

u de app geïnstalleerd en gebeurt er weinig, dan klopt er iets niet. Wilt u dit dan 

melden bij jesse@tormijnschool.nl ? Dank!! 

 

Sportfederatie Berkelland, een vraag rond toestemming geven… 

Bij ons op school geven de gymleraren van de Sportfederatie Berkelland les. Zij 

nemen ook motoriektesten af en mailen dan over de uitslagen. Voor 

promotiedoeleinden hebben ze wel eens foto’s nodig van kinderen tijdens een 

gymles. De vraag is of u met dit alles akkoord gaat? 

Mocht u hier niet mee akkoord gaan of er vragen over hebben, mail naar 

elona@oponoa.nl  

 

10 minuten gesprekken 

Voor de herfstvakantie willen we ieder jaar graag even alle ouders spreken. De 10 

minuten gesprekken komen er dus aan. De leerkracht neemt vanzelf contact op met 

u.  

In dit eerste 10 minuten gesprek van dit schooljaar gaat het vooral over het welzijn 

van uw kind. Hoe verliep de start van dit schooljaar, hoe komt uw kind thuis, zijn er 

bijzonderheden, wat heeft uw kind tot nu toe al op school gedaan, en hoe ziet het 

eruit tot het volgende toetsmoment…etc.  
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Oktober om te onthouden, in het kort:  

Wat  en wanneer? Wie? Waar? 

Presentatie workshop 

ronde 1 

Vrijdag 1 oktober,  

13.30- 14.15 uur 

Alle ouders, verzorgers en 

bekenden uitgenodigd 

om te kijken. 

Kinderen groep 4-8 

Op school 

Algemene ouderavond  

Woensdag 6 oktober 

19.30-20.30 uur 

Alle ouders/verzorgers Op school 

Woensdag 6 oktober 

Start Kinderboekenweek 

2021 

 

Alle kinderen Op school 

Donderdag 7 oktober 

Biebbezoek groep 1,2,3 

Hoe en wat vertelt de 

leerkracht. 

 

Kinderen groep 1,2,3 Bibliotheek Neede 

Woensdag 12 oktober 

Natte gymles 

 

Kinderen met diploma 

van groep 3, 5 en 6 

 

Zwembad Neede 

Kinderboeken markt 

Onder schooltijd 

Vrijdag 15 oktober 

 

Kinderen vanaf groep 5 

(’s middags  is groep 1-3 

vrij) 

Op school 

Kijkje in de klas met uw 

kind of kleinkind 

Vrijdag 15 oktober 

➢ 12.00-12.30 uur 

(groep 1,2,3) 

➢ 13.30-14.15 uur 

(groep 5,6,7,8) 

Alle ouders/verzorgers, 

opa’s / oma’s . 

Op school 

Klussenmiddag 

Vrijdag 15 oktober 

15.00-17.00 uur 

Zoveel mogelijk 

ouders/verzorgers 

Op het schoolplein 

10 minuten gesprekken 

Leerkracht spreekt dit nog 

met u af, week 41 

Alle ouders/verzorgers Op school 

 

Herfstvakantie 

18-22 oktober 

25 oktober weer naar 

school. 

Iedereen  

 


