Nieuwsbrief

augustus 2020

Beste ouders en verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Deze nieuwsbrief bevat veel belangrijke data en
informatie voor het komende schooljaar.
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Welkom:
Cas, Fleur, Mick, Sem, Sam en Milan heten wij van harte
welkom. Wij wensen hen een fijne tijd toe op de Europaschool.
Daarnaast heten we ook een aantal nieuwe collega’s welkom, Femke Loohuis,
Erni Deunk en Ewoud Klein Horstman.
Wij wensen hen veel werkplezier bij ons op school.

Belangrijke data augustus:
17 augustus:
24 augustus:

de eerste schooldag
Start IPC thema
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Het Europaschoolteam:
De volgende mensen zijn dit schooljaar werkzaam op de Europaschool.
Directeur:
Intern begeleider:

Anne Ensink
Femke Loohuis

werkt op: ma – di – do
werkt op: ma

Administratie:

Gabi Jongman

werkt op: maandagmiddag

Groep 0/ 1:

Claudia Nijhuis
Mirian Ros
Hielie van der Veen
Erni Deunk
Marlies Vons
Natasja Smidt
Iris Westland (LIO-er)
Renate Huiskes
Monique Willems
Sander Lampe
Paul Smidt
Ewoud Klein Horstman

werkt op: ma – di – woe om de week
werkt op: woe om de week – do – vrij
werkt op: ma – di – woe
werkt op: do - vrij
werkt op: ma – di
werkt op: woe – do – vrij
werkt op: woe - do
werkt op: ma – di – woe om de week
werkt op: ma – di – woe om de week
werkt op: ma -di – woe – do – vrij
werkt op: ma – woe – do – vrij
werkt op: di

Renata Oude Voshaar

werkt op: ma – di – woe – do

Groep 2:
Groep 3/4:

Groep 5:
Groep 6/7:
Groep 8:

Conciërge:

Samen hopen we er een geweldig jaar van te maken!
Voor de vakantie is er gecommuniceerd dat ook Kim Huiskes een dag bij ons zou gaan werken. Dit
gaat niet door. Zij gaat haar droom najagen en start een nieuwe school. Wij wensen Kim heel veel
succes en werkplezier toe met deze uitdaging.
Op dit moment is Femke het aanspreekpunt voor de IB. U kunt haar altijd bereiken via de mail:
f.loohuis@primatohengelo.nl
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Voor in de agenda:
Het komende schooljaar hebben wij met het team ook meerdere studiemiddagen. De volgende data
staan vast:
Woensdag 7 oktober:
Donderdag 17 december:
Vrijdag 18 december:
Maandag 1 februari:
Vrijdag 18 juni:
Maandag 21 juni:

de hele dag vrij
Kinderen om 12.00 uur vrij
de hele dag vrij
de hele dag vrij
de hele dag vrij
de hele dag vrij

Mocht er nog een studiedag bijkomen dit schooljaar, gezien het aantal uren is dit nog mogelijk, dan
laten wij u dat zo snel mogelijk weten.
Dit jaar wordt Kerst gevierd op woensdag 16 december op school. Op donderdag 17 december
bestaat de Dr. Schaepmanstichting 100 jaar en zijn alle leerlingen om 12 uur vrij. De vrijdag voor de
kerstvakantie hebben we daarom toegevoegd als extra vrije dag.

Oud papier:
Dit jaar halen we ook weer oud papier op, dit is altijd de eerste donderdag van de maand. De
opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kinderen. Vele handen maken licht werk, heeft
u nog tijd over om te komen helpen? We komen nog handen te kort.
Sander Lampe coördineert dit, u kunt u opgeven bij hem via de mail: s.lampe@primatohengelo.nl

Contactgegevens:
Het gebeurt weleens dat we u onder schooltijd moeten bellen i.v.m. ziekte of een andere vraag over
uw kind. Wanneer we u niet kunnen bereiken is dat erg vervelend. Heeft u wijzigingen in uw contact
gegevens, denkt u vooral aan het emailadres en uw telefoonnummer, wilt u dit dan aan ons
doorgeven? U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind, wij zorgen dat het gewijzigd wordt.
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Kennismakingsgesprekken en informatieavond:
Wij vinden het erg belangrijk om u informatie te geven over het leerjaar van uw kind. Wat kan u van
ons verwachten, wat leert uw kind dit schooljaar? De informatieavond voor de groepen 1 en 3 gaan
alleen door. Deze avond mag bezocht worden door één ouder van de leerling.
De andere informatieavonden gaat niet door i.v.m. te veel ouders in een klas en de richtlijnen
rondom corona. Dit worden kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken worden ingepland op een
avond of na schooltijd. U ontvangt van ons een uitnodiging hiervoor.
Wij vragen u om tijdens deze gesprekken de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren.
De informatieavonden staan ingepland op:
Dinsdag 1 september:
20.00 uur:
Woensdag 2 september:
19.00 uur:

Groep 3
Groep 0/1

Gym:
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben gym op
dinsdag en vrijdag in de sporthal. Op deze dag moeten zij dus de
gymtas mee naar school nemen.

Vrijwillige ouderbijdrage:
Elk jaar vragen wij u om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt
voor de organisatie van o.a. Sinterklaas, Kerst, verkleedfeest, Pasen, Koningsspelen, jaarlijkse
gezinsuitje en het afscheid van groep 8. Het bedrag dit jaar is €25 per leerling, wanneer een leerling
in januari start is het €12,50.
U ontvangt van de Oudervereniging nog een brief om de ouderbijdrage over te maken.
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Schoolreisje bijdrage:
Elk jaar, behalve vorig jaar, wordt het schoolreisje door school georganiseerd. Vorig jaar hebben veel
ouders de bijdrage al betaald voor het schoolreisje. Dit geld is blijven staan voor komend schooljaar.
Mocht u afgelopen jaar niet betaald hebben, dan krijgt u verder in het schooljaar een uitnodiging
hiervoor.
De bijdrage is vastgesteld op:
Groep 0 /1 /2: €30
Groep 3 t/m 6: €30
Groep 7:

€35

Groep 8:

€125

Parro:
Via de app van Parro communiceren de leerkrachten over de klas. U wordt weer
door de leerkrachten van uw kind uitgenodigd voor de groep. Let op: deze mail
kan ook in uw ongewenste email terecht komen. Daarnaast kunnen wij als school
ook de privacy voorkeuren snel en overzichtelijk zien via de app. Uw instellingen
moeten dan wel goed geregistreerd staan. Wilt u via de app uw voorkeur
doorgeven. Dit doet u door naar instellingen te gaan en dan Privacy aan te
klikken. Alvast bedankt!

Luizencontrole:
We starten dit jaar nog niet met de luizencontrole i.v.m. corona. Wel verzoeken wij u om te melden
als uw kind luizen heeft. Wij kunnen dan de andere ouders informeren, hopelijk hebben we het dan
snel samen onder controle.
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Rookvrij schoolplein:
Per 1 augustus 2020 zijn de basisscholen en voortgezet
onderwijsscholen verplicht om hun terrein rookvrij te maken. Wij
verzoeken u dan ook om niet op het schoolplein te roken. Wij zijn
erg blij dat we geen rokende mensen zien op het plein.

De volgende nieuwsbrief verschijnt de eerste week van
september.
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