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Geachte ouder(s), 

De eerste weken van het schooljaar liggen achter 
ons. M.b.t. de maatregelen rondom corona zijn we 
verder gegaan waar we voor de vakantie gebleven 
zijn, hierover hebben we u geïnformeerd in de eerste 
nieuwsbrief. We begrijpen met u dat de afstand die 
er nu letterlijk tot de school is, als vervelend ervaren 
kan worden. Ook wij zouden dat graag anders zien. 
Maar tegelijkertijd worden we geroepen om de 
maatregelen die tot ons komen op te volgen, voor en 
met elkaar! 
Door de startgesprekken van vanavond kunt u weer 
even de school in en in direct contact zijn met de 
meester of juf van uw kind(eren). Fijn dat ook veel 
ouders hiervan gebruik maken! 
Wanneer u in het algemeen met vragen, o.i.d. zit, 
schroom niet om dan te bellen of een meester of juf 
aan te schieten op het plein. 

Gevallen 
Joanard Troost is vorige week zaterdag van een 
springkussen gevallen en heeft daardoor een zware 
hersenschudding opgelopen. Nadat hij een nacht in 
het ziekenhuis gelegen had, mocht hij weer naar huis. 
Helaas knapte hij niet echt op, maar werd de pijn en 
duizeligheid meer en moest hij gisteren opnieuw naar 
het ziekenhuis, met name om langzaamaan weer te 
wennen aan de prikkels (geluiden, etc.) om hem heen. 
Dit willen ze in het ziekenhuis gedoseerd aanbieden. 
Morgen is Joanard jarig, dit moet hij in het ziekenhuis 
vieren. Zullen we aan hem denken d.m.v. een kaartje? 
Joanard Troost 
Isala Zwolle 
Afd. V4.3 kamer 153 
Postbus 10400 
8000 GK Zwolle 
We wensen Joanard van harte beterschap toe en 
hopen dat hij weer snel bij ons op school kan zijn! 

Stagiaires 
Op dit moment zijn er een drietal stagiaires bij ons 
op school. Allereerst Jarne Eenkhoorn, hij zit in het 
tweede jaar van de VIAA in Zwolle en loopt op de 
maandag en dinsdag stage. Elise Troost komt van het 
Hoornbeeck College in Kampen en loopt hier van 
dinsdag tot en met vrijdag als OA-stagiaire. En Joëlle 
Bouwman komt van de PieterZandt, zij doet OA-
werkzaamheden op de donderdagen.  
We wensen deze stagiaires een goede, leerzame en 
gezegende tijd bij ons op school! 
Over enkele weken zullen er ook stagiaires van 
Driestar Educatief starten. 

Ziekmelding 
De ziekmeldingen ontvangen we graag telefonisch 
tussen 8.00u en 8.30u, zodat we voldoende tijd 
hebben om het door te geven aan de collega’s. Een 
kleine uitzondering: op maandagmorgen hebben we 
van 8.20-8.30u de weekopening met het personeel. 
Het zou fijn zijn dat we dan niet gestoord worden, 
wilt u hier rekening mee houden? 

Trakteren 
We ontvangen signalen dat er onduidelijkheid is over 
het trakteren van het personeel. Wanneer u de 
traktatie ‘veilig’ kunt aanbieden (dus verpakt!) is het 
geen probleem. De meester of juf van uw kind neemt 
het dan mee naar de personeelskamer.  
Voelt u zich hierin volkomen vrij, het is geen 
verplichting! 

Startgesprekken 
Deze vinden vanavond plaats. Als het goed is hebben 
de ouders die zich hebben opgegeven een briefje met 
tijden ontvangen. Nogmaals willen we u wijzen op de 
richtlijnen die in de uitnodigingsbrief staan. 

16 september 
Op deze dag hebben we als personeel een studiedag 
over onderwijs en ICT, we hopen vooral na te denken 
over de rol van ICT (computers, e.d.) in het onderwijs 
en hoe dat er dan in de praktijk uitziet (inrichting 
computerlokaal, e.d.). 
Deze woensdag zijn de leerlingen vrij! 

Snelheidscontrole / fietscontrole 
Jaarlijks wordt er door de leerlingen van groep 8 een 
snelheidscontrole gehouden bij (voor) de school. De 
gemeente heeft echter besloten dat dit deze keer niet 
kan doorgaan i.v.m. de huidige omstandigheden. 
De jaarlijkse fietscontrole gaat wel door, deze is op 9 
oktober voor de groepen 4, 6 en 8. We noemen het 
u nu alvast, zodat u er rekening mee kunt houden.

Belangrijke data 
1 september – startgesprekken 
16 september – vrije dag 
29 september – ledenvergadering (zie uitnodiging!) 

Voor alle data geldt: Deo Volente 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman


