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PBS en Dalton  

De komende  week werken we aan de PBS competentie 

verantwoordelijkheid: 

 Let op jezelf 

Leerkrachten gebruiken deze week lessen van de 

Kanjertraining. 

 

De Dalton afspraken hebben te maken met verantwoordelijkheid. 

 

Corona virus 

Hieronder staat de meest actuele informatie vanuit de drie 

schoolbesturen in Enschede (KOE, Consent en VCO). Deze 

informatie heeft u ook gekregen via MijnSchool.  

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

In deze brief informeren we u over de maatregelen in verband met het coronavirus en 

welke gevolgen dit heeft voor de school van uw kind(eren). We willen u, op basis van de 

informatie zoals die op dit moment bekend is, zo volledig en duidelijk mogelijk informeren. 

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In Nederland 

gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus.  

De huidige maatregelen (13 maart 2020) zijn te vinden op:  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-

verspreidingcoronavirus-in-nederland  

 

Stichting Consent, Stichting KOE en VCO Oost-Nederland volgen gezamenlijk de richtlijnen 

van de overheid en zijn continu in nauw contact met de PO-Raad, GGD en andere 

betrokken instanties.  

 

Voor de scholen en u als ouder(s) betekenen de huidige maatregelen dat:  

• Kinderen met klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven thuis of 

worden naar huis gestuurd.  

• Binnen de scholen richten we ons alleen nog maar op lesactiviteiten. Andere activiteiten 

zoals vieringen, projecten en toernooien worden vooralsnog tot 1 april a.s. geannuleerd.  
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• Gymlessen worden met ingang van maandag 16 maart a.s. vooralsnog tot 1 april a.s. 

geannuleerd.  

• Pauzes op het plein worden zoveel mogelijk gescheiden of in kleine groepen 

georganiseerd.  

• Medewerkers met klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven thuis. 

Indien mogelijk werken deze medewerkers thuis.  

• Ouders die echt geen opvang hebben bieden we, binnen onze mogelijkheden en met 

inachtneming van de veiligheid, opvang op school. Indien de gehele school gesloten is, is 

er geen opvang mogelijk.  

 

Met vragen kunt u terecht bij de schoolleiding.  

 

Tot slot: dit is een uitzonderlijke situatie die veel flexibiliteit van iedereen vraagt. Daarbij 

beseffen wij ons ook dat speculatie en discussie de nodige druk op het onderwijs en de 

scholen legt. Het is dan ook belangrijk te blijven handelen op basis van feiten en 

richtlijnen. Als scholen zijn we er voor onze leerlingen en elkaar en zullen we op een 

positieve manier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marcel Poppink Jan Winters Andries Mulder Alfons Timmerhuis Jos Sprakel  

 

Stichting Consent Stichting KOE VCO Oost- Nederland 

 

 

Sportaal geeft het volgende aan: 

Hoe gaat Sportaal hier mee om? 

 

We begrijpen dat het Coronavirus veel vragen op kan roepen. Wij volgen de landelijke, 

regionale en lokale ontwikkelingen over het Coronavirus. 

 

Op donderdag 12 maart heeft Sportaal besloten om alle zwem- en binnensportlocaties 

vanaf vrijdag 13 maart 12.00 tot en met 31 maart te sluiten. Bewegingsonderwijs voor 

scholen blijven we faciliteren in lijn van de rijksoverheid.  

Voor de buitensportaccommodaties van Sportaal volgen wij de richtlijnen van de 

sportbonden. 

 

Daarnaast is in samenspraak met de gemeente Enschede besloten om tot en met 31 maart 

alle na schoolse activiteiten zoals sportinstuiven, MRT lessen enzovoort niet door te laten 

gaan. Over de activiteiten in april zullen we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte 

brengen. Dit betekent dat de sport en spel instuif op maandagmiddag in de 

schietbaanweg voorlopig niet doorgaat. Dit geldt ook voor de donderdag.  

 

Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de informatie die zorgminister Bruins en RIVM 

directeur Jaap van Dissel donderdag 12 maart om 15.00 uur naar buiten hebben gebracht. 

 

 

 

 

 



Lente kriebels 

De Week van de Lentekriebels is een 

nationale projectweek voor het speciaal- 

en basisonderwijs.  

Kinderen maken vanaf de geboorte een 

seksuele ontwikkeling door en hebben al 

veel vragen over het thema. De school 

sluit met de lessen relationele en 

seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en vaardigheden. 

Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om 

over te praten en dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven.  

Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf 

en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, 

opvattingen en mogelijkheden. En maken verantwoorde keuzes maken op het gebied van 

relaties en seksualiteit. Zo:  

 durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit. 

 ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema. 

 worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 

 leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 

 

Ik eet het beter  

Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen met Ik eet 

het beter. De leerlingen ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en 

genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Een gezonde leefstijl wordt 

vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! 

Donderdag 19 maart zullen er naast het fruit, gezonde producten worden 

aangeboden die leerlingen mogen pakken bij de lunch (als extraatje). 

Ik eet het beter is een educatief programma van Albert Heijn, in samenwerking 

met het Voedingscentrum.  

Kangoeroe wedstrijd 

 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op 

heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In 

Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen. Ook veel van onze 

leerlingen doen mee op donderdag 19 maart. 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een 

vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, 

één is er goed. Welke?  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. 

Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 
Je kunt individueel meedoen maar ook als tweetal. 



Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder 

wiskundeknobbel. 

Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. 

De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, 

en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen! 

Doel 

De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat 

wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen 

niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. 

Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je 

meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! Bovendien kun je nog leuke prijzen 
winnen ook ...  

Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. 

Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? 

Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie 

houden met de hersengymnastiek van W4Kangoeroe.  

Agenda 

 

16 maart Week van de lente kriebels 

16 maart MR vergadering 

19 maart kangoeroewedstrijd 

19 maart Ik eet het beter 

27 maart kinderraad 

10 april Goede Vrijdag vrije dag 

13 april 2de Paasdag vrije dag 

17 april  Koningsspelen 

  

 



 


