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OUD PAPIER
Op zaterdag 1 mei kunt u het oud papier weer brengen van 9.00 uur tot
11.00 uur bij de containers aan de Deldensestraat. De wagenbouwers
zullen deze zaterdag alles in goede banen leiden.

Wij
feliciteren!
2 mei
Emre

VACATURE
Voor het dagelijks bestuur van de GMR zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die mee wil denken over het onderwijs van onze stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente. Bent u geïnteresseerd
of wilt u hier meer van weten, neemt u dan contact op met Femke
Overbeek.

HOUD UW MAIL IN DE GATEN
U ontvangt binnenkort via de mail informatie over sponsoring van het
project OPO Kookt en een ouder-enquête over de behoefte aan een zomerschool.

4 mei
Anique
Jort
Isabel
5 mei
Yron
6 mei
Jack

DIKKE BANDEN RACE ZATERDAG 29 MEI
Na jaren afwezigheid keert de dikke banden race tijdens de Goorse wielerronde weer terug. Kinderen gaan op hun eigen fiets, mountainbike of
wielrenfiets een parcours afleggen om zo snel mogelijk over de finish te
komen. Om de kinderen een ervaring mee te geven die een echte wielrenner ook heeft zal er een commentator zijn tijdens de ronde. Daarnaast
zal er een volgauto van Team DSM voor hen rijden.
Aan het einde krijgen ze een kleine goodybag mee, wat daar in zit houden we nog even geheim.
De editie van 2021 is een speciale editie. Aan de kinderrace zit het goede
doel Skik in Twente gekoppeld. De basisschoolkinderen fietsen samen
om hopelijk zoveel mogelijk geld voor het goed doel binnen te halen.
Uw kind mag zich natuurlijk laten sponsoren maar dit is niet verplicht.
Dit jaar zijn er drie categorieën: geboortejaar 2009-2010, 2011-2012 en
2013,2014. Dus als uw kind tussen de 7
en 12 jaar is mag hij/zij zich met toestemming van de ouders inschrijven voor
de Ronde van Goor.
Wacht niet langer met inschrijven en
meld je aan voor deze hele leuke dag!
https://derondevangoor.nl/dikkebanden-race/

9 mei
Jinthe
13 mei
Linde
Juf Elly
17 mei
Hero
Wess
20 mei
Esmé
21 mei
Jules
24 mei
Kenji
26 mei
Mamoun

info

Mei 2021

KLASSENBEZOEK VERTROUWENSCONTACTPERSONEN
Met een prentenboek over seksueel misbruik gaan juf Elly en
juf Joanneke (vertrouwenscontactpersonen) alle groepen bezoeken
op vrijdag 21 mei. Wij vinden het belangrijk op school dat onze leerlingen weten wat grensoverschrijdend gedrag is en willen ze leren om
weerbaar op te treden. Voor vragen over dit onderwerp kunnen leerlingen, maar ook ouders, bij ons terecht.

WELKOM
Wij heten Jack en Wess van harte welkom op school en wensen hen
een fijn Gijminktijd!TEN

Agenda
Mei

KINDEREN EN TESTEN, INFORMATIE VAN DE GGD
Coronatesten: wanneer, wat zijn de verschillen en welke zijn betrouwbaar?
We begrijpen heel goed dat het soms lastig is om te weten welke test
het beste is in welke situatie. We vinden het heel belangrijk dat in de
schoolsituatie de juiste testen op het juiste moment worden ingezet.
We helpen daarom graag bij vragen hierover. Meer informatie over
de verschillen en welke testen betrouwbaar zijn leest u op de website
van GGD Twente.
Zal ik mijn kind laten testen met een spuugtest?
Dit raden wij af. Deze spuugtest (spugen in een bakje) is onvoldoende
betrouwbaar en niet goed gekeurd door het RIVM. Hierdoor kan het
zijn, dat uw kind bij een negatieve uitslag toch positief is en hierdoor
dus juist het virus verder verspreidt.
Wanneer kan ik een zelftest gebruiken voor mijn kind?
Een zelftest voor uw kind kunt u alleen gebruiken, wanneer uw kind
geen klachten heeft en niet in contact is geweest met iemand die
corona had.
Mag mijn kind met klachten na een negatieve testuitslag van een
zelftest of spuugtest weer naar school?
Nee, deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar hiervoor.
Mag mijn kind uit quarantaine na een negatieve testuitslag van
een zelftest of spuugtest op de 5e dag?
Nee, deze testen zijn onvoldoende betrouwbaar hiervoor. Als een
kind in quarantaine zit bevelen we een PCR test aan bij de GGD. Deze
is in deze situaties het meest betrouwbaar.
Nog vragen?
Bel de Informatielijn corona, alle dagen van 8:30 tot 17:00 uur:
053 487 6840, toets 1
E-mailen kan ook naar infectieziekten@ggdtwente.nl.
.
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