
 
 
 
 
 
 

 
 
Goede doel Koningsspelen 
Vrijdag 23 april waren de Koningsspelen op het schoolplein. De dag werd feestelijk geopend waarbij elke groep in 
haar eigen ‘bubbel’ stond en mee kon dansen. 
De weken voor deze feestelijke sportieve hadden alle kinderen zich ingezet voor het goede doel van dit schooljaar: 
Homeride 2021 van het Ronald Mcdonald Kinderfonds. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds maakt het voor gezinnen mogelijk om in moeilijke tijden dicht bij hun kind te 
overnachten. Een warme en gastvrije plek te bieden in een fase waar ze het meest kwetsbaar zijn. 
De Ronald McDonald huizen zijn volledig afhankelijk van sponsoring en giften. Steun is juist daarom zo belangrijk. 
Team Luttenberg gaat zich voor de volle 100% inzetten voor de HomeRide om zo de afstand tussen het zieke kind en 
ouders, zusjes en broertjes te verkleinen. Zij gaan op 26 en 27 juni de 500 km fietsen.  
Naast de lange afstand is het een extra uitdaging dat ze 's nachts fietsen, want HomeRide wordt non-stop verreden. 
De zorg voor een ernstig ziek kind gaat immers ook non-stop door. Het bikkelen gedurende de nacht wordt door veel 
deelnemers als een bijzondere uitdaging ervaren. 
Ludo en Anita Zwakenberg hebben via een onlinepresentatie aan elke groep de kinderen geïnformeerd over de 
Homeride en hen enthousiast gemaakt.  
De kinderen hebben heel veel klusjes gedaan en tijdens de opening van de Koningsspelen kon Dyane, namens alle 
kinderen, de cheque overhandigen aan Ludo en Anita. De kinderen hadden samen maar liefst €1810,-- bij elkaar 
geklust. 
Wilt u meer lezen over Homeride en de teams: www.homeride.nl 
Wij wensen team Luttenberg heel veel succes op 26 en 27 juni!! 
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Richtlijnen Corona  
Op de persconferentie heeft u gehoord dat er versoepelingen aankomen. 
Daarnaast blijft het besmettingscijfer en de ziekenhuisopnames hoog.  
Per 15 april is er een nieuw protocol voor het basisonderwijs. In dit protocol 
staan weinig versoepelingen. We blijven ons daarom op school houden aan de 
regels; werken in cohorten, looproutes, veel handen wassen, verschillende 
pauze- en schooltijden etc.  
We zullen het aantal volwassen binnen de school nog steeds blijven beperken.  
Er kunnen nu uitzonderingen gemaakt worden, maar we zullen dit in alle 
gevallen kritisch afwegen. Indien de school besluit externen toe te laten dan 
zullen wij de gezondheidscheck hanteren en de algemeen geldende afstand- 
en hygiënemaatregelen toepassen.  
 

Nog even volhouden  
We waarderen het zeer dat u uw kind een dag thuis houdt als u zelf in 
afwachting bent van een testuitslag. Ook vinden we het fijn dat u bij twijfel 
ons belt en met ons overlegt wat een veilige keuze is.  
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Het team van Esmoreit,  Ludo en Anita willen langs deze weg alle kinderen en alle gulle gevers bedanken 
voor betrokkenheid, de klussen en de vrijgevigheid! 

   

 
Nieuws uit unit 1: 
De afgelopen weken hebben wij in unit 1 gewerkt over de lente/pasen, koningsdag en moederdag. 
De kinderen hebben zelf een themamuur gemaakt, zaadjes gezaaid en gepoot en warempel in de plantenbakken is 
iets tevoorschijn gekomen.  
We hebben de koe centraal gesteld. Daardoor weten we allemaal waar de melk van de koe blijft en dat bruine 
koeien geen chocolademelk geven. Erg jammer dat we niet naar een boerderij konden om de melkstal in het echt te 
zien. Gelukkig heeft Jelte voor een melkkoe gezorgd die we op school konden melken. 
De laatste 2 weken zijn we druk geweest voor moederdag, maar daar vertellen we niets over. Dat zien de mama’s 9 
mei wel. 
 
 

  
Unit 4. 
We zijn de laatste tijd in Unit 4 heel druk geweest met het thema 2x oorlog, dit gaat over de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog. We hebben veel geleerd over hoe het ging, we hebben het ook gehad over 
herdenken en vrijheid. In de werklessen hebben we veel maquettes gemaakt, toneelstukken en andere 
creatieve dingen.  
 

 
 



Een aantal kinderen hebben ook het vormsel gedaan, dit was dit jaar wel in kleine groepjes door de 
corona. Dat was wel jammer. Unit 4.8 is begonnen met het voorbereiden van de eindmusical, het 
schooljaar gaat al snel voorbij, dus ook het afscheid van de basisschool. Hopelijk kunnen we dit opvoeren 
in Elckerlyc en mogen we ook nog op schoolkamp aan het einde van het jaar. De Eindtoets van IEP is in 
ieder geval al geweest.  
Groetjes van de kinderen van Unit 4!! 

 
Ouderklankbord avond 
Dit schooljaar ervaren wij dat we niet dat contact met ouders kunnen hebben dat we willen en dat we gewend 
zijn. We kunnen nu bijvoorbeeld geen ouders in school ontvangen, laten zien wat we op school doen, gewoon 
een gesprekje aan gaan, kunnen vertellen waar we trots op zijn of welke mooie dingen leerlingen hebben 
gemaakt en geleerd, etc. 
Vanuit de groepen krijgen ouders wel informatie en foto’s via klasbord, maar als directie spreken we op dit 
moment te weinig ouders.  
Vanuit de MR kwam het advies om een digitale ouderklankbord-avond te organiseren. Dat vonden we een 
mooi advies en dat willen wij graag organiseren. 
In het verleden nodigden wij steeds twee ouders uit van elke groep en hielden wij bij wie al hadden 
deelgenomen aan de ouderklankbord avond. Op deze wijze spraken wij steeds verschillende ouders. 
Dit keer willen we het iets anders organiseren. We willen graag (via teams) in gesprek met ouders over 
datgene wat hen m.b.t school bezighoudt: waar men vragen over heeft, waar men tevreden over is, waar 
men blij van wordt, etc.etc.  
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich via een mail naar e.buse@mijnplein.nl aanmelden. Wilt u daarbij 
vermelden in welke groepen uw kind(eren) zitten. We willen graag in gesprek met maximaal drie ouders 
per unit. Dan is de groep waarmee wij in gesprek gaan van een mooie grootte.  
De ouderklankbord avond gaat via teams. De link krijgt u via uw mailadres. 
De avond hebben wij gepland op: donderdag 27 mei, van 19.30-21.00 uur 
Vragen die u voor deze avond heeft, mag u ook alvast van te voren indienen. Dat kan ook naar 
e.buse@mijnplein.nl   
Wij kijken uit naar een mooie informatieve ouderklankbord avond . 
Ellen Woertman 
Edwin Buse 
 

 
 
Gratis Webinar “Mediawijsheid”  
Social media, zorg of zegen?  
Kinderen en jongeren zijn voor, tijdens en na schooltijd druk in de weer met hun smartphones (Tiktok, Snapchat, 
Instagram, Gamen). Veel opvoedvragen gaan over het mediagebruik van kinderen. De grootste uitdaging voor 
ouders is om een goede balans te vinden. Naast digitale media, moet er ook tijd zijn om buiten te spelen, te sporten, 
te lezen, voldoende te slapen en met elkaar te praten en te lachen. Hoe kan jij je kind daarbij helpen?  

• Waar moet ik als ouder op letten?  

• Welke afspraken kan ik maken over gebruik van smartphone, gamen en social media en hoe blijven we in        
    balans? Hoe kunnen kinderen/jongeren begrensd worden?  
• Welke invloed heeft media, gamen en schermen op de ontwikkeling van het kind  
  (positieve kanten en bedreigende factoren)?  

• Beeldschermtijd?  

• Waar kan ik terecht als zaken uit de hand lopen?  
 
Ben jij ook benieuwd wat de invloed van social media, gamen of een scherm heeft op de ontwikkeling van jouw kind 
en hoe je hiermee om moet gaan? Wil je handige tips en tricks, geef je dan nu op voor de webinar ‘Mediawijsheid’.  
 
Wat leer je in de webinar?  
Deze webinar geeft je inzicht in wat er op social media gebied speelt bij je kinderen, je leert te kijken naar de situatie 
waarin jijzelf zit en hoe jij de controle over het gebruik hiervan kan sturen/behouden.  
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Inhoud webinar:   
Tijdens deze webinar ga je vooral luisteren en kan je via 
de chat vragen stellen. We zouden vooraf al graag van je 
horen hoe oud je kind(eren) is/zijn!  
De webinar wordt gegeven door Janine van Loenen (MEE) 
en Monique Pastink (CJG Raalte).  
 
Voor wie: Ouders uit de gemeente Raalte.  
Wanneer: maandag 31 mei 2021 om 20.00 – 21.00 uur.  
Waar: Online via Google Meet, je ontvangt een 
uitnodiging via de e-mail.  
Aanmelden: via de aanmeldknop op de website 
www.cjgraalte.nl. Bij de aanmelding graag uw 
adresgegevens, e-mail en telefoonnummer achterlaten.  

 

 
Veilig verkeer 
Hoe draag jij bij? 
Veilig over straat 

Iedereen kan helpen het verkeer veilig te maken.  
Hoe draag jij bij?  
Hierna vijf suggesties die je vandaag nog in de  
praktijk kunt brengen. 
 

 
 

Geef ruimte aan kinderen en vermijd schoolzones 

Houd extra rekening met kwetsbare verkeersdeelnemers  

Rij relaxed, gun jezelf en anderen de tijd 

Houd je aan de verkeersregels 

 
 
 
 



Rij mobielvrij, rij MONO 

Vormen de suggesties al een vast onderdeel van je dagelijkse leven, dan ben je goed bezig! Is dit niet het geval, 

bezoek dan eens onze site en ontdek hoe je de tips in de praktijk kunt brengen 
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