…en toen
Hoe zag jij er uit als baby? Wat gebeurde er lang
geleden? In welke tijd waren je Opa/Oma kind?
Het is belangrijk dat kinderen leren dat er een tijd
is voor ze zelf bestonden en dat die tijd er anders
uitzag als nu het geval is. Daarom zijn we blij met
het thema van de Kinderboekenweek: “En toen?”
De kleutergroepen zijn het thema alvast
ingedoken en de kinderen leren van alles over de tijd van ridders, prinsessen en kastelen. Het is mooi om te zien
hoe dit thema de fantasie en de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelt! We hopen op nog een aantal
leerzame weken en zullen u volgende week vertellen hoe de overige groepen aan zullen sluiten bij dit thema.

Coronavirus (COVID-19)
Vanaf vandaag is het streven dat onderwijspersoneel toegang krijgt tot de voorrangsprocedure voor het testen
op Covid-19 bij de GGD. Dit is bedoeld om de uitval van onderwijstijd zo veel mogelijk te voorkomen, zodat de
continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komt.
Ook bij ons op school hebben inmiddels verscheidene collega’s al een coronatest ondergaan. Gelukkig allemaal
negatief. Gelukkig ook, hebben we het tot nu toe met invalleerkrachten kunnen opvangen en hoefden er geen
klassen thuis te blijven.

Vanuit de JGZ / GGD Twente
Graag delen wij de onderstaande informatie, die wij ontvingen van de JGZ – GGD Twente, met u. Het gaat over de
veranderingen binnen de JGZ / GGD Twente.
Het gezondheidsonderzoek voor 5-jarigen:
U bent van ons gewend dat wij een gezondheidsonderzoek uitvoeren bij kinderen in groep 2. Om verschillende
reden, waaronder de coronacrisis en andere richtlijnen, gaan wij komend schooljaar starten om de
gezondheidsonderzoeken op een andere manier in te vullen:
• Wij nodigen 5-jarige kinderen uit voor een gezondheidsonderzoek. Daardoor werken wij met leeftijdscohorten
en niet meer met groepscohorten.
• Wij nodigen het kind samen met de ouder uit voor het gezondheidsonderzoek.
• Het gezondheidsonderzoek gebeurt op een locatie waar zowel een doktersassistente als jeugdarts
tegelijkertijd aanwezig zijn. Op deze manier kunnen kinderen, als dat nodig is, direct door de jeugdarts
gezien worden. Het onderzoek wordt dan ook meestal op een locatie van de Jeugdgezondheid gepland.
Wat levert deze veranderende werkwijze op voor kind en ouders?
✓ De ouder kan zijn/haar vragen in dialoog stellen en vragen kunnen direct beantwoord worden
(enkelvoudige adviezen kunnen direct door doktersassistente gegeven worden).
✓ Gezamenlijk afstemmen van de verwachtingen welke ondersteuning/zorg passend is. De
zorgbehoefte wordt gezamenlijk ingeschat.
✓ We werken meer klantgericht: indien nodig kan ouder met kind direct terecht bij de jeugdarts.
Vaccinaties 9-jarigen:
De vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma gaan, ondanks de coronacrisis, uiteraard door.
Ook de 9-jarigen worden weer door uitgenodigd voor twee vaccinaties. De voorzorgsmaatregelen rondom
corona zorgen ervoor dat we meer tijd nodig hebben om de vaccinaties veilig aan te kunnen bieden. In de
gemeenten Hengelo, Enschede en Rijssen-Holten gaan wij hele werkdagen vaccineren. Dit betekent dat
sommige vaccinatiesessies ook onder schooltijd plaatsvinden. Een aantal kinderen ontvangt van ons daarom
een uitnodiging op een tijdstip onder schooltijd. Helaas kunnen we dat nu niet voorkomen.
Nieuw telefoonnummer:
Vragen over het opvoeden, opgroeien of de gezondheid van uw kind? U kunt de Jeugdgezondheid
van GGD Twente bellen via 053 - 487 66 70. Het nieuwe nummer vervangt het oude 0900-nummer.
Bekijk op www.ggdtwente.nl op welke manieren u nog meer contact met de Jeugdgezondheid
kunt opnemen.

Even voorstellen
Net als ieder jaar doen wij ons best om studenten enthousiast te maken voor ons mooie beroep. Samen de groep
begeleiden en samen lesgeven, maar vooral leren van elkaar! Langzaam maar zeker druppelen de studenten ook dit
jaar de school weer in. Graag stellen wij hen aan u voor in de komende Nieuwslanders.
Even voorstellen, ik ben "juf" Abbink en ik hoop het hele jaar stage te lopen in groep 3a
op de donderdag en vrijdag. Ik zit alweer in het 3e leerjaar van de pabo. De opleiding
volg ik op de gereformeerde hogeschool VIAA in Zwolle.
'k Heb enorm veel zin in dit schooljaar! Ik hoop heel veel te leren en te genieten op de
Beatrix! Heeft u vragen of opmerkingen?
Laat het me dan vooral weten! Wie weet tot snel.
Groetjes, Tabitha Abbink

Agenda
30 september
30 september
2 oktober
8 oktober
9 oktober
12 t/m 16 oktober

Start Kinderboekenweek
GMR vergadering
8.45u – Gebedsgroep, personeelskamer
Boekenmarkt
Voorleeswedstrijd groep 7 & 8
Herfstvakantie

