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Terugblik
Vorige week woensdag, 4 november was het dankdag het was een week om dankbaar te zijn. We mochten
dankdag vieren!
Dit jaar niet in de kerk, maar in de eigen groep. En ook dit was heel
waardevol, want wat zijn er mooie gesprekken gevoerd over
dankbaarheid!
Daarnaast hebben we ook genoten van een heerlijk en gezellig
schoolontbijt. Goed om te zien en proeven hoe belangrijk een
gezond ontbijt is!
Vanaf deze week krijgen we ook weer wekelijks op woensdag,
donderdag en vrijdag schoolfruit. Uw kind hoeft op woensdag,
donderdag en vrijdag dus geen fruit mee te nemen, dit krijgt hij of zij
dan op school. In de nieuwsbrief of op Parro kunt u elke week lezen
welk fruit er de komende week aangeboden wordt. Lust uw kind een
fruitsoort écht niet; dan mag u op die dag vanuit huis een ander stuk
fruit meegeven.

NIO
Afgelopen donderdag was een spannende dag voor
BB2: zij mochten de NIO maken! De NIO is een
eindtoets die we in groep 8 afnemen. De NIO geeft
een goed beeld van de mogelijkheden van
leerlingen en welk type vervolgonderwijs passend
zou kunnen zijn. We nemen de uitslag van de NIO
dan ook mee in ons advies voor het voortgezet
onderwijs.

Studiedag ICT
A.s. woensdag zijn alle leerlingen vrij. Alle scholen van PCPO Rijssen hebben dan een studiedag rondom ICT.
We gaan ons verdiepen in mogelijkheden rondom online lesgeven, werken met IPads in de onderbouw,
digitale gegevensoverdracht, verschillende ICT-programma’s en apps.
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Sinterklaasfeest op school
Op vrijdag 27 november is het zover: dan vieren we het
Sinterklaasfeest op school! Ook hierin zullen dingen anders gaan dan
anders, door de corona-maatregelen. Voor de kinderen willen we
nog niet alles verklappen, maar u mag er vanuit gaan dat we er een
feestelijke, gezellige morgen van maken. Helaas kunnen we geen
ouders op het plein of in school ontvangen, dus er zal geen intocht
van de Sint op het plein zijn, we vieren het feest dit jaar alleen met
de leerlingen.
Denkt u er aan dat alle leerlingen op vrijdag 27 november om 12.00 u vrij zijn?

Inloopavond gaat niet door
Komende week zou onze jaarlijkse inloopavond zijn. Helaas kan deze i.v.m. de corona-maatregelen niet door
gaan. Via Parro proberen we u wel met foto’s of filmpjes regelmatig een inkijkje in de klas(sen) te geven!

Vanuit het bestuur
De overheid heeft iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken als dat kan. Als PCPOscholen proberen we daar zo goed mogelijk gehoor aan te geven. Door zo min mogelijk fysiek bij elkaar te
gaan zitten, hopen we dat de verspreiding van het coronavirus wordt afgeremd. Dit betekent dat fysieke
teambijeenkomsten tot een minimum worden beperkt. Alles wat digitaal kan, wordt ook digitaal gedaan. Het
onderwijs is niet uniek in het digitaal werken (vanuit huis). Heel veel mensen in Nederland werken al vanaf
maart geheel of gedeeltelijk vanuit huis. Voor de één is dit geen probleem, de ander ervaart het gebrek aan
contact "in levenden lijve" als een groot gemis. Dit heeft soms ook effect op de vitaliteit van mensen. Binnen
PCPO is er sinds vorig schooljaar een project gaande voor personeelsleden rondom vitaliteit. Vitaal aan het
werk blijven lijkt vooral nu heel belangrijk, maar het is natuurlijk iets van alle tijden. Onze directeurbestuurder heeft er iets over geschreven dat we graag met u willen delen.
Van het bestuur: vitaliteit in corona-tijd!
Ook wij hebben onze fysieke vergaderingen vervangen door online meetings. De onwennigheid van een
steeds meer digitale wereld om in te werken is wel voorbij. We blijven natuurlijk hopen op een snelle
terugkeer naar normaal, maar we weten dat dat nog wel even duurt. Daarom zijn we blij met ons beleidsplan
vitaliteit. Dit plan is recent vastgesteld en zet lijnen uit om zoveel mogelijk te borgen dat PCPO
personeelsleden gezond blijven en met plezier werken aan hun vaardigheden en kennisniveau. Onder leiding
van een psycholoog zijn er online teamsessies, is individueel een spreekuur mogelijk en spreken we concreet
over mogelijkheden om als teams op de scholen en als staf en directies te groeien in deze vitaliteit. We
wensen alle ouders en verzorgers sterkte en veerkracht toe in deze soms verwarrende tijd!

Schoolfruit
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

studiedag ICT, leerlingen vrij
tomaat of appel (keuze)
gele meloen

Corona-update - reminder
Nu er meer besmettingen in onze regio zijn, komen er ook vaak vragen vanuit ouders over de
quarantaineperiode. Belangrijk is dat, wanneer iemand in het huisgezin positief getest wordt op corona, álle
huisgenoten in quarantaine moeten. Deze quarantaine duurt 10 dagen na het laatste contact met degene
die corona-positief is, óf 10 dagen nadat degene die corona-positief is, klachtenvrij is. Kinderen kunnen in
deze tijd dus niet naar school en zullen vanuit school thuiswerk krijgen.
Dit betekent dat - wanneer een huisgenoot (ouder, verzorger, broertje, zusje, etc.)- positief getest wordt op
corona, iedereen in huis afstand moet houden van degene die corona-positief is. Als dat lukt, mogen kinderen
na 10 dagen quarantaine weer naar school. Wanneer het níet lukt om afstand te houden, moet degene die
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corona-positief is eerst 24 uur klachtenvrij zijn, en moeten alle huisgenoten (dus ook kinderen) daarná nog
10 dagen langer in quarantaine.

Agenda
18 november:
27 november:

ICT-scholingsdag; alle leerlingen vrij!
Sinterklaasfeest op school, alle leerlingen om 12.00 u vrij!

Doordenkertje
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