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Beste ouders/verzorgers, 
 
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode: 
 
Extra maatregelen n.a.v. persconferentie: 
We waren blij te horen dat de scholen open mogen blijven. Wel worden er een aantal 
extra maatregelen van kracht: 
 

• Groep 4 t/m 8 gaan via de ingang aan de kant van de fietsenstalling naar binnen en 
buiten. De leerlingen van groep 7-8 (Wespen) wordt gevraagd om op de gang een 
mondkapje te dragen, groep 5-6 (Bijen) mag hier zelf voor kiezen. 

• Groep 1 t/m 3 blijven hun gewone ingang gebruiken. 
• Leerkrachten dragen onder schooltijd op de gang een mondkapje. 
• Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen het advies om 2x per week preventief 

zelftesten af te nemen. Deze testen worden via school beschikbaar. Volgende week 
zal de overheid hier extra informatie over geven, wij sturen u dit door. 

• Alle leerlingen in de basisschoolleeftijd met klachten blijven thuis, dus ook met een 
lichte verkoudheid. Leerlingen met klachten mogen na een negatieve GGD-test 
weer naar school. Als leerlingen niet getest worden, dan mogen zij naar school als 
ze 24 uur klachtenvrij zijn. 

• Er wordt weer gewerkt en gespeeld in cohorten. Leerlingen hebben dus zoveel 
mogelijk alleen contacten binnen hun eigen groep. 

• Er wordt verzocht alle leerlingen die dit kunnen zelfstandig naar school te laten 
gaan. Leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen, worden door maximaal 
één persoon gebracht. 

• Verder blijven alle bekende regels, waaronder het handen wassen en 
oppervlaktereiniging gelden. 

• Voor meer informatie:  
Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus COVID-19 
| Rijksoverheid.nl  
of Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 
Activiteiten na aanscherping Coronamaatregelen: 
Een aantal activiteiten zal i.v.m. bovenstaande maatregelen aangepast worden. Zo zal de 
inloopochtend van groep 1-2 niet doorgaan en kunnen we ouders alleen op afspraak 
ontvangen. De leerkrachten proberen regelmatig mee te lopen naar buiten, zodat we waar 
nodig ouders toch even kunnen spreken. 
 
In verband met de aangescherpte  maatregelen en oplopende besmettingen, vinden wij 
het niet verantwoord om de intocht van Sinterklaas door te laten gaan. We hebben dan 
ook besloten, in overleg met het team van de Verrekijker, dat de Sint na 8:30 uur op 
school komt. Evenals vorig jaar kunnen de groepen dan om beurten bij hem op bezoek.  
 
 

Coronavirus%20en%20basisonderwijs%20en%20speciaal%20(basis)onderwijs%20|%20Coronavirus%20COVID-19%20|%20Rijksoverheid.nl
Coronavirus%20en%20basisonderwijs%20en%20speciaal%20(basis)onderwijs%20|%20Coronavirus%20COVID-19%20|%20Rijksoverheid.nl
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Bij kinderen die ziek zijn of in quarantaine zitten, komt Piet aan de deur een cadeautje 
brengen. Ouders van groep 5 t/m 8 die in quarantaine zitten, ontvangen een mail over het 
uitruilen van de surprises. We zullen zoveel mogelijk beeldmateriaal op de groepsblogs 
plaatsen, zodat u op afstand toch nog een beetje kunt meegenieten. 
 
Zoals het er nu uitziet kan het Kerstfeest voor de leerlingen wel doorgaan, maar dan nu 
als (warme) Kerstlunch. Normaal gesproken maakt iedereen thuis iets lekkers om mee te 
nemen, maar in dit geval gaan we vanuit school eten regelen. U hoeft uw kind deze dag 
dus geen lunch mee te geven. Uiteraard mogen de leerlingen een kerstoutfit of foute 
kersttrui aan. De leerlingen zijn om 13:00 uur vrij. Insteek is om er voor de kinderen 
ondanks alles toch een gezellige tijd van te maken binnen de mogelijkheden die we 
hebben. 
 
Paarse vrijdag:  

Vrijdag 10 december is het Paarse vrijdag. Paarse vrijdag wordt sinds 2010 georganiseerd. 
Op deze dag dragen scholieren en studenten paarse kleding om hun solidariteit te tonen 
met LHBT-ers. Hiermee geven ze aan dat iedereen op 
school zichzelf kan zijn en dat je niet gepest of 
uitgesloten mag worden om wie je bent of op wie je 
verliefd wordt. Dit idee past goed bij onze visie en is een 
mooie aanleiding om dit thema onder de aandacht te 
brengen. 

De dag is ontstaan naar het voorbeeld van Spirit Day in 
de Verenigde Staten. De kleur paars komt van de paarse 
baan van de regenboogvlag, die “karakter” (spirit) 
symboliseert. Leerlingen mogen op 10 december dus in 
het paars of in regenboogkleuren naar school komen. 

 
 
Even voorstellen: 
Er zijn de afgelopen periode nog een aantal stagiaires gestart. Zij stellen zich hieronder 
aan u voor. 
 

Ik ben Bart Leurink, 16 jaar en kom uit Hengelo. Dit schooljaar loop ik 
stage in groep 4/5 bij Noortje en Patricia. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent op het ROC in Almelo en zit in het 1ste jaar. 
Naast school werk ik als bezorger bij Pasta en Friet. Mijn hobby’s zijn: uit- 
en thuiswedstrijden bezoeken van FC Twente en zelf voetballen bij Achilles 
’12. 
Ik heb zin in dit schooljaar!! 
  

Groetjes Bart 
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Mijn naam is Agata Künç. 
Ik kom uit Polen en woon in Overdinkel. Ik heb twee dochters, ze zijn 
15 en 5 jaar oud. 
Vanaf 1 november 2021 begin ik als vrijwilliger vanuit de gemeente in 
groep 1-2 de Lieveheersbeestjes, om meer ervaring op te doen met de 
Nederlandse taal. 
Ik vind het superleuk dat ik op jullie school mag komen. Ik ben een 

echte dierenvriend en ben nu al fan van hondje Willem. Het wordt een leuke uitdaging 
voor me om met kinderen te gaan werken. 
 
Groet Agata 
 

Hoi, mijn naam is Hieke Bruins. Ik ben 16 jaar, ik zit op dansen en volg 
de opleiding onderwijsassistent aan het ROC van Twente. Nu zit ik in het 
eerste jaar van de opleiding. Ik loop stage in groep 2/3 bij juf Kim. Na 
dat ik deze opleiding heb afgerond hoop ik door te studeren op de pabo, 
om vervolgens zelf voor de klas te staan. Ik vind stage erg leuk, omdat 
je echt ziet hoe het beroep in elkaar zit en je het dus al echt ervaart. 
Ook vind ik het erg leuk om met de kinderen bezig te zijn en ze echt te 
zien ontwikkelen. Ik hou ervan om creatief bezig te zijn, zo dus ook met 

de kinderen. En ooit hoop ik zelf een goede juf te worden. 

Groetjes Hieke 

Data: alle data van dit schooljaar zijn weer te vinden op de website en in 
Schoudercom 
 

vrijdag 3 december 8:30 Sint op school 
12:00 uur vrij 

vrijdag 10 december Paarse vrijdag 
 

donderdag 23 december Kerstfeest met lunch in alle groepen. 
13:00 uur start Kerstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team de Imenhof 


