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Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief wil ik u graag bijpraten over de volgende onderdelen: 

• Nieuw meubilair en vraag om ouderhulp op 29 april én 30 april 

• Juf Lydia en juf Amely 

• Fotograaf op 14 april 

• Regeling Nationaal Plan Onderwijs 

• Informatie van de beweegcoaches 

Nieuw meubilair 

In de vorige nieuwsbrief praatte ik u bij over het meubilair voor de groepen 3 tot en met 8 dat komt 

op 30 april. Op 30 april zijn alle kinderen vrij (groep 1 tot en met 8) 

Op donderdag 29 april wordt het oude meubilair opgehaald. Dit meubilair krijgt een goede 

bestemming in Gambia. Op het plein komt een container waar we de oude spullen in verzamelen. 

We zijn nog op zoek naar ongeveer 3 ouders die ons willen helpen om de container te vullen. Kunt u 

ons helpen? Wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht? (ik verwacht van 11.30 uur tot 15.00 uur) 

Ook zoeken we een ouder met een auto en een kar die de laatste spullen voor ons naar de stort wil 

brengen. Ook daarvoor is het fijn als u zich opgeeft bij de leerkracht. We weten nu dat de ochtend 

erna de laatste kasten worden opgehaald. Het past niet in één container. We zoeken daarom voor 

vrijdag 30 april ook nog ouders om de laatste kasten in de tweede container te plaatsen. Dit is van 

9.00 uur en zal niet lang hoeven duren. 

We zijn blij met de aanmeldingen die er al zijn, maar zoeken dus nog hulp én iemand met een kar. 

We horen graag van u. 

Juf Lydia 

Het gaat voorspoedig met de re-integratie van Juf Lydia van groep 3. We hopen haar voor de 

meivakantie weer helemaal beter te melden, zodat zij met juf Jeanette de groep weer volledig kan 

draaien. Wat fijn dat het steeds beter gaat! 

We zijn blij dat juf Amely, die juf Lydia in het traject met de groep ondersteunde, in onze “bubbel” op 

school mag blijven. Zij geeft ook in groep 7 en 8 les op maandag en dinsdag. Deze groepen hebben 

we gesplitst in verband met de coronamaatregelen van februari. We weten dat Amely kan blijven tot 

de meivakantie. We hopen dat we daarna de groepen 7 en 8 weer kunnen samenvoegen.  

Schoolfotograaf 

Op 14 april komt de schoolfotograaf bij ons op school. We organiseren dit binnen de passende 

maatregelen en het gaat dus anders dan normaal. 

Elk kind komt apart op de foto en met de groep, zoals de kinderen op dit moment zijn verdeeld. Ook 

kunnen broertjes en zusjes die bij ons op school zitten samen op de foto. Helaas kunnen we dit jaar 

geen foto’s maken met jongere broertjes en zusjes die nog geen 4 jaar oud zijn. 



Nationaal plan onderwijs 

Wellicht heeft u uit het nieuws begrepen dat basisscholen opnieuw een ondersteuning gaan 

ontvangen in deze coronatijd. De inspectie beschrijft het zo: 

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op 

volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal 

Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn 

gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. 

En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. 

In de komende periode gaan wij als school verder met de analyse die we hebben gemaakt naar 

aanleiding van ons onderwijs, observaties en analyses na de afname van de Cito toetsen. Met de 

richtlijnen die we in april krijgen kunnen wij dan een aanvraag indienen en hopen wij in juni meer te 

weten hoe we deze hulp kunnen inzetten. 

Informatie van derden: 

In deze nieuwsbrief delen we informatie van de beweegcoaches Westerveld. 

In aanvulling hierop wil ik ook het volgende met u delen. Er bestaan binnen de gemeente Westerveld 

fondsen voor kinderen waarvan de ouders thuis het niet breed hebben. Deze fondsen kunnen 

worden ingezet voor onder andere deelname aan een sport of het leren bespelen van een 

muziekinstrument. Op deze site van gemeente Westerveld vindt u meer informatie: 

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_inkomen/Regelingen_kind

eren 

Heeft u hier vragen over, dan kunt u ook altijd terecht bij de intern begeleider, Aline Rietman of 

Marijke Moen. 

 

 

 

Bubble Football 
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en woon je in Westerveld? Geef je dan nu op voor Bubble football! 
Bubble Football is een soort voetbal, alleen heb je nu een Bubble om jezelf heen waarmee je anderen 
weg kan duwen van de bal, echt heel erg leuk! 
  
Wanneer?: Maandag 3 mei 2021 
Waar?: Diever, voetbalvereniging VV Diever. Havelte, Rugbyclub The Big Stones 
Hoe laat?: Diever, van 10:30 tot 12:00 uur. Havelte, van 14:00 tot 15:30 uur. 

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_inkomen/Regelingen_kinderen
https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_inkomen/Regelingen_kinderen


  
Denk jij nu ik wil graag meedoen? Geef je dan op door een mail te sturen 
naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl. Geef in deze mail het volgende aan: voor welke 
locatie jij je wilt opgeven en je naam. Aanmelden kan tot 23 april 2021. 
  
Geef je snel op! VOL = VOL! 
 

Met vriendelijke groet en een fijne paasdagen, 

namens het onderwijsteam, 

Marijke Moen 
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