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Datum Activiteit 

Ma 4 okt. Voorstelling groep 1/2/3 

Di 05 okt. Dag van de Leraar 

Wo 6 okt Start Kinderboekenweek 

Vr 8 okt Workshop groep 7/8 
➢ Verzet naar 12 

november! 

Vr 8 okt Voorpoort 
voorleeswedstrijd 

Di 12 okt. Open lesochtend 

Do 14 okt. Fietslichtcontrole 
Voorleeswedstrijd 

Vrij 15 okt. Nieuwsbrief 04 

Geachte ouders, verzorgers, 

  

Wat vliegen de weken toch snel voorbij! Zo 

kwamen we terug van de zomervakantie en 

langzaam kijken we met een schuin oog naar 

de herfstvakantie die er over 2 weken 

aankomt. Iedereen heeft zijn/haar draai 

gevonden in het nieuwe schooljaar.  

 

Di 21-09 jl. zijn wij verder gegaan met onze 

herontwikkeling op daltononderwijs. Wij 

nemen u graag mee hierin en u kunt hier dan 

ook verderop in deze nieuwsbrief nadere 

informatie over lezen.  

 

De berichtgeving over de coronaperikelen 

neemt langzaamaan wat af. Er is natuurlijk 

steeds meer vrijheid op school gekomen om 

ons onderwijs weer zo optimaal mogelijk vorm 

te geven. Neemt niet weg dat wij nog steeds 

op hygiëne zullen blijven letten. Heeft u 

trouwens de nieuwste versie van de 

beslisboom al bekeken die ik u ma 27-09 jl. 

heb gestuurd? Deze is nu leidend. 

 

Veel leesplezier en een fijn weekend gewenst! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

Personele zaken 

Zoals gemeld, waren wij nog volop bezig met 

de sollicitatieprocedure voor de vacature in 

groep 7/8. De procedure is inmiddels 

afgerond! Wij zijn blij een, zo stabiel 

mogelijke, oplossing voor de leerlingen te 

kunnen bieden.  

 

Na de herfstvakantie is de bezetting op school 

als volgt: 

 

-groep 1/2/3:  Juf Helma (ma) 

  Juf Judith (di t/m vrij) 

-groep 4/5/6: Juf Patricia (ma/di) 

  Juf Anieke (woe t/m vrij) 

-groep 7/8: Juf Anne (ma t/m woe) 

  Juf Helma (do/vrij) 

 

Juf Helma zal op di haar taken als 

locatiecoördinator en schoolondersteuning 

uitvoeren. 

 

Wij feliciteren juf Patricia van harte met haar 

benoeming op onze school! 

 

Herontwikkelingstraject Dalton: 

Onlangs vonden op onze school de 

daltonconsultaties plaats. Dat hield in dat juf 

Judith (daltoncoördinator), meester Leendert 

en Hans Wenke (onze begeleider) in alle 

klassen en bij de onderwijsassistent op bezoek 

kwamen.  

 

Op basis van onze bevindingen gaan we de 

komende periode werken aan: 

-visualiseren van doelen 
-rijke taalomgeving  
-inrichting lokalen 
-taakbrief 
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Jeugdverpleegkundige Vollenhove: 
Ter kennismaking: 
 Mijn naam is Loes Gelmers en ik ben 
werkzaam als jeugdverpleegkundige bij GGD 
IJsselland. 
Sinds dit schooljaar ben 
ik jeugdverpleegkundige/KIK contactpersoon 
van jullie school. 
Heb je vragen over de ontwikkeling of het 
gedrag van je kind, of loop je ergens tegen aan 
in de opvoeding? 
Neem gerust contact op (zie onderstaande 
contactgegevens). 
  
Tot ziens in Vollenhove, 
  
Met vriendelijke groet, 
Loes Gelmers 
T: 088 - 443 07 02 
l.gelmers@ggdijsselland.nl 

 

 
 
Oudergeleding MR gezocht: 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een 
brief van de MR.  
De MR is op zoek naar een actief betrokken 
ouder die plaats wil nemen in de MR. Een MR 
termijn is voor 3 jaar. Simone heeft er op dit 
moment al 6 jaar opzitten en gaat de MR 
verlaten. 
Lijkt het u leuk en interessant om mee te 
denken en te praten over het beleid op school 
en dus het welbevinden van uw kind, meldt u 
dan aan als nieuw MR lid. 
 
 
 

Leden voor de Ouderraad gezocht: 
Ma 27-09 jl. zijn er leuke plannen gemaakt 
voor de activiteiten van komend schooljaar 
tijdens de ouderraad vergadering. 
 
Iedere school heeft er één, maar wat doet de 
ouderraad eigenlijk? In de ouderraad zitten 
ouders van school en twee leerkrachten.  
 
Zij: 
-(helpen bij) het organiseren van activiteiten 
op school, zoals Sinterklaas of het paasfeest. 
-behartigen de belangen van ouders bij de 
directie en de medezeggenschapsraad. 
-innen en beheren ouderlijke bijdrage 
-organiseren de luizencontroles 
-organiseren het aankleden en versieren van 
de school in thema's  
 
Lijkt het jou leuk om ook mee te helpen bij of 
mee te denken over bovenstaande punten? 
Dan ben je als ouder van harte welkom bij 
onze ouderraad. 
 
Bij interesse kunt u contact opnemen met juf 
Sanne via social schools. 
 

 
 

Kinderboekenweek tip: 

Voor basisschoolkinderen is er een speciale 

beroepenmarkt op donderdagmiddag 7 

oktober (van 15 tot 17 uur). In en rond de 

bibliotheek van Steenwijk staan mensen met 

interessante beroepen. De brandweer en 

politie staan moet voertuigen voor de 

bibliotheek om uitleg te geven, vragen te 

beantwoorden en hun materialen te laten 

zien. In de bieb staan onder meer een 

dierenarts en een ambulancebroeder. 

Kinderen mogen al hun vragen stellen over 

deze beroepen en hoe je dat zelf kunt worden. 

 

Zie ook de flyer die met deze nieuwsbrief 

wordt meegestuurd. 

tel:088%20-%20443%2007%2002
mailto:l.gelmers@ggdijsselland.nl
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Survivalrun Vollenhove: 

Voor groep 5 en 6 zijn wij nog opzoek naar 

ouders die op 12 november met een groepje 

langs de onderdelen van de kidsrun willen 

gaan. Deze kidsrun vindt ’s middags plaats. 

Daarnaast is Survivalgroep Vollenhove opzoek 

naar vrijwilligers voor de Survivalrun  van 13 

november a.s.  

Zie de flyer in de bijlage. 

 

Jarigen: 

Aankomende 2 weken hebben we 1 jarige op 

school. Sanne wordt op 10 oktober 12 jaar. 

Alvast van harte gefeliciteerd en een hele 

gezellige dag Sanne! 

 
 


