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We zijn weer gestart! 
Het was een goede start! We zijn blij dat alle kinderen weer enkele dagen naar school kunnen.  
Nog steeds niet een gewone situatie, maar het loopt heel goed.  
Onze complimenten aan iedereen hoe het naar school gaan gaat. Kinderen en ouders houden zich 
goed aan de afspraken, heel fijn.  
Heel goed hoe er nog steeds wordt thuisgewerkt.  
En geweldig hoe alle juffen en meesters het “nu weer anders werken” hebben opgepakt.  
In deze bijzondere tijd zijn de Verrekijkers één groot team. Een samenwerking van meer dan 500 
mensen op “afstand met elkaar”.  
 
Theedoek 
In het protocol staat vermeld dat de kinderen een schone theedoek in de tas moeten 
meenemen.  
We willen u dringend verzoeken daar aan te denken.  
Tijdens het eten en drinken dienen de kinderen deze op tafel te leggen. Dan blijven daar 
alle kruimels, druppels etc. in zitten. Op deze wijze hoeven we de tafels na het eten niet 
schoon te maken. Dus we doen dit met name vanuit hygiënisch oogpunt.  
 
Enkele data  

 Geen bijzonderheden over data of activiteiten.  
 
Kalender mei 
20 mei GEEN oud papier 
21 mei Hemelvaart vrij   
22 mei vrij 
 
Kalender juni 
1 juni Pinksteren vrij 
29 juni/ 30 juni in afwachting van de richtlijnen bekijken we nog of de oudergesprekken door kunnen 
gaan.  En op welke wijze we deze zullen kunnen/ mogen houden.  
 
Brief namens de (penningmeester) OR 
In de bijlage een brief over de betaling van de ouderbijdrage van 2019-2020. 
  

Een kijkje in “de huiskamers” 
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Geen inloopspreekuur….maar wel… 
Wat veel invloed heeft het Coronavirus op de gehele samenleving! Het is wel ontzettend fijn dat de 
kinderen nu weer naar school toe mogen. Goed dat iedereen zijn/haar leerkracht weer kan zien. Ook 
al kunnen we niet fysiek aanwezig zijn, maar via de telefoon of mail zijn we wel bereikbaar zolang dit 
nodig is vanwege het corona-virus. 
Heb je hulp nodig voor je kind of in de thuissituatie? Of wellicht zijn er andere vragen. Bel of mail ons, 
dan denken we graag met je mee. Je mag het natuurlijk ook laten weten aan de leerkracht/de IB’er 
of directie en indien nodig weten zij ons ook te vinden.  Met vriendelijke groet, 
 
Laura Oude Vrielink 
Jeugdverpleegkundige GGD 
Mobiel: 0655476039 
Mail: l.oudevrielink@ggdtwente.nl 

 

 

 

 

 
Monique Torn 
Schoolmaatschappelijk werker (WIJZ) 
Mobiel: 0634359654 
Mail: m.torn@losser.nl  
 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De boon 
We hebben al enkele foto’s van bonenstaken 
binnen. Bonenstaken met heel veel bonen.  
Maar ook hele lange bonenstaken.  
Je kunt nog steeds de foto opsturen.  
 

 
In de week na Hemelvaart maken we deze 
bekend. Wij zijn reuze benieuwd! 
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