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Nieuwsbrief
Schoolmaatschappelijk
deskundige
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg wil ik me graag voorstellen. Ik ben
Annemiek van Deth, Schoolmaatschappelijk
Deskundige bij Attendiz. Ik ben werkzaam op drie
scholen, waaronder De Huifkar. In mijn functie
probeer ik de verbindende factor tussen school,
ouders/verzorgers, leerling en hulpverlening te
zijn. Wanneer er bij een leerling een probleem
ervaren wordt op het gebied van onderwijs,
thuissituatie, vrije tijd en/of toekomstperspectief,
raak ik betrokken via de Commissie voor de
Begeleiding. Dit kan in de vorm van adviseren,
maar ook door een gesprekspartner te zijn voor de
leerling, ouders of andere betrokkenen.
Wilt u meer weten over mijn rol en wat ik kan
betekenen, neem dan gerust contact op.
Vriendelijke groet van Annemiek van Deth

Ouderavond m.b.t.
onderzoek ZML
onderwijs Enschede
Zoals eerder al bericht is de onderzoeksfase van
het projectplan herpositionering ZML onderwijs
afgerond. Waar eerder werd medegedeeld dat
de ouderavond in december plaats zou vinden is
besloten dit te verplaatsen, omdat een aantal
zaken nog om specifiekere uitwerking vroegen.
Onderzocht is de visie van de ZML scholen in
Enschede, de leerling populatie, de
opbrengstgegevens, de formatieve bezetting, de
huisvesting en de financiën. De precieze
gevolgen van het onderzoek voor De Huifkar
zullen aan u toegelicht worden op een
ouderavond waarvoor u een uitnodiging
ontvangt

Noro-virus
Bij één van onze leerlingen is mogelijk het Norovirus geconstateerd. Het Noro-virus is een
besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt en
een belangrijke verwekker van diarree is.
Belangrijk om bij uw kind signalen in de gaten te
houden. Voor informatie verwijzen u naar de
websites: www.rvim.nl/norovirus en
https://www.ggdtwente.nl/professionals/foldersinfectieziekten/norovirus-infectie

Groepen vrij
In de afgelopen weken heeft De Huifkar de
gevolgen van het lerarentekort ook
ondervonden. Bij ziekte van de leerkracht
was er een aantal keer geen vervanging te
vinden. Een aantal ziekmeldingen van
collega’s hebben we intern kunnen opvangen
waardoor we het aantal keren dat een groep
thuis heeft moeten blijven hebben kunnen
beperken. De kinderen uit de volgende
groepen hebben echter al een keer thuis
moeten blijven:
Groep 2-3, groep 3-4, groep 7-8b en groep B.
We hanteren een schema, zodat niet één
bepaalde groep vaker thuis blijft dan een
andere groep. Dit kan ook betekenen dat er
intern geschoven wordt met personeel indien
noodzakelijk.

Fijne feestdagen
Voor collega’s, ouders en leerlingen van De
Huifkar was het een bewogen jaar. Het is dan
heel fijn om te merken dat we er voor elkaar
zijn wanneer het nodig is. Namens het gehele
team wensen we u hele fijne kerstdagen en
een heel gelukkig nieuwjaar.

