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-1 De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen
naar school, maar wel iets voor de pauze van
10 uur.

Agenda:
4 dec
15 dec
17 dec
18 dec

Sinterklaas
Kerst op school
studiedag (alle lln vrij)
Kerstvakantie

Sinterklaas
Binnenkort is het zover en gaan wij de verjaardag van
Sinterklaas vieren op ’t Schöppert. Ook hier zullen wij
rekening moeten houden met de maatregelen
rondom Corona. Er zal geen intocht zijn en helaas
kunnen wij u (ouders/verzorgers) niet uitnodigen om
aanwezig te zijn. De verjaardag van Sinterklaas gaan
wij wel vieren, maar dit jaar iets minder uitbundig en
alleen met de kinderen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen
Sinterklaas wel ontmoeten en uiteraard een cadeau
in ontvangst nemen. De kinderen van de groepen 5
t/m 8 gaan lootjes trekken en mogen gezellig aan het
knutselen. Door het Coronavirus wordt de kinderen al
veel ontnomen en het leek ons prima om ze dit in
ieder geval niet af te pakken.

Ondanks alle beperkingen zorgen wij samen voor een
fijne verjaardag van Sinterklaas op ‘t Schöppert.

Fruit op school
Zoals eerder aangekondigd zijn wij dez week begonnen
met schoolfruit van EU-schoolfruit.
EU-Schoolfruit op ‘t Schöppert De drie vaste groenteen fruitdagen op ’t Schöppert worden de woensdag
donderdag en vrijdag.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief
van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit.
Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders
géén kosten verbonden aan het programma. U kunt
hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:
-

-

-

-

-

Maandag 16 november gaan de groepen
5 t/m 8 lootjes trekken. Thuis moeten ze een
surprise met gedicht maken en uiteraard zelf een
cadeau kopen t.w.v. € 5,-.
Dinsdag 17 november mogen de groepen 1 t/m 4
hun schoen zetten en zal de rommelpiet misschien
ook wel langs komen.
Woensdag 25 november is er een gezellige
ochtend voor de groepen 1 t/m 4 en een gezellige
middag voor de groepen 5 t/m 8.
Vrijdag 4 december is de sintviering op school. Er
is geen ontvangst en helaas mogen ouders niet op
school komen.
De kinderen zijn op deze dag om 12.15 uur vrij.
Dit stond niet in de agenda van Parro (onze
excuses) dus graag uw aandacht hiervoor.

Kerst
Misschien wat vroeg om het over Kerst te hebben,
maar wel belangrijk dat u alvast een aantal data in
beeld heeft.
Het Kerstdiner zal dit schooljaar op 15 december zijn.
Op deze dag zijn de kinderen tot 12.00 uur op school
en de middag thuis om zich voor te bereiden op het
diner. Woensdag 16 december hebben wij nog een
gewone schooldag. Donderdag 17 december en vrijdag
18 december zijn de kinderen vrij. Na het
Sinterklaasfeest volgt er meer inhoudelijke informatie
over Kerst.

Wij hopen onze leerlingen door middel van een schoolreis of schoolkamp ieder jaar
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School Zorgondersteuner
Dag allemaal!
Binnenkort kom ik één dagdeel in de week op deze school als School Zorgondersteuner.

Even voorstellen:
Ik ben Aly Trul. Naast mijn werk als School Zorgondersteuner, werk ik als gezinsbegeleider bij Praktijk
Forza. Daar ondersteun ik kinderen en ouders met hun hulpvraag. Dit is meestal bij het gezin thuis. Ik
vind het belangrijk om goed te luisteren en mee te denken aan mogelijkheden welke passend zijn bij
het gezin.
Ik ben HBO geschoold en heb ruime ervaring in het werken met kinderen en ouders.
Omdat ik ook betrokken ben bij 3 andere scholen, moet ik ook met hen afstemmen welke dag en tijd
ik waar ben. Zodra dit bekend is, zal dit via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.
U kunt mij bereiken via de leerkracht of de intern begeleider van uw kind. Rechtstreeks aanspreken,
bellen of mailen mag ook.
Wat doet een School Zorgondersteuner?
De School Zorgondersteuner is beschikbaar voor ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en
leerkrachten. Ze helpt bij problemen wat meer aandacht nodig heeft dan de school zelf kan bieden.
Door samen met ouders, de leerkracht en de intern begeleider te kijken waar de hulp zich op moet
richten, kan ik individuele begeleiding aan uw kind of opvoedingsondersteuning aan ouders bieden.
Ik kan ook de leerkracht ondersteunen bij bepaalde problematiek in de klas. Daar waar nodig zal ik,
uiteraard in overleg, adviseren of doorverwijzen naar passende hulp.

Waarom een School Zorg Ondersteuner?
De gemeente Hengelo is gestart met het project met een School Zorgondersteuner. Zij vinden het
belangrijk dat het kind en ouders geholpen kunnen worden als zij in een lastige situatie zit(ten).
Omdat school een bekende plek is willen we het kind en ouders op een laagdrempelige manier helpen.
Ik ben dus niet van school, maar kom wel op school.
Groet, Aly Trul

06 46 90 01 45
a.trul@szo-hengelo.nl

