
 

 

OUDERSNIEUWSBRIEF NR. 1 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Hierbij een eerste ‘mini’ nieuwsbrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. 
De eerste volle lesweek is inmiddels achter de rug.  
 
Wat enorm fijn om het schooljaar ‘normaal’ te kunnen beginnen, zonder 1,5M afstand tussen onze 
leerlingen en met gelukkig maar een enkele leerling die wegens Covid thuis zit.  
We merken dat de leerlingen het ook echt prettig vinden om goed en fysiek te kunnen starten, 
samen met hen hopen we er een mooi schooljaar van te kunnen maken. 

Op dit moment is de introductie van leerjaar 1 toe aan zijn laatste introductiedag. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Schmitz 
Directeur 

Oudernieuwsbrieven 

We proberen voor iedere vakantie een oudernieuwsbrief te sturen naar u als ouder/verzorger. 
Hierin vermelden we een aantal activiteiten die hebben plaatsgevonden, relevante onderwijszaken, 
mooie momenten en ook activiteiten die staan te gebeuren. 
 
We sluiten niet uit dat we soms niet ontkomen aan een ‘mini’-nieuwsbrief om u toch allen snel en 
vlot van informatie te voorzien. 

Via onze social mediakanalen (Facebook en Instagram) zijn we actief. Mocht u het leuk/interessant 
vinden dan kunt u deze natuurlijk volgen. 

  Instagram: montessoricollegetwente 

 Facebook: Montessori College Twente 

 



Covid  
Indien besmetting 
Mocht er in uw gezin een positieve besmetting is, dan willen we u vragen om contact op te nemen 
met school.  
 
Mocht uw zoon/dochter (onze leerling) positief getest worden, dan vragen we u om z.s.m. contact 
op te nemen met school. Het is prettig dat wij als school op tijd op de hoogte zijn. Dit zodat, 
wanneer er via de whatsapp onderling contact is, wij als school weten of het verhaal wel/niet klopt. 

Telefoonnummer receptie: 074-2914629 

Sneltesten 
Wij beschikken als school over voldoende zelftesten die wij ontvangen van de Rijksoverheid. 
Vorig schooljaar reikten we deze integraal uit aan onze leerlingen. Vanwege de immuniteit die 
sommige leerlingen door vaccinatie hebben is het algemeen uitdelen niet meer wenselijk/nodig. 
 
Leerlingen die sneltesten nodig hebben, kunnen deze zelf afhalen bij de receptie en meenemen naar 
huis. 

 
Praktische informatie over onze school 
Voor praktische informatie over onze school hebben wij het boekje “MCT Kort” ontwikkeld waarin 
veel belangrijke en handige informatie staat. Deze wordt komende ouderavond van jaar 1 uitgereikt 
aan de ouders. Alle leerlingen hebben deze ook digitaal tot hun beschikking op hun iPad. 

Deze gids biedt beknopte, praktische informatie voor zowel ouders als leerlingen. 
Op onze website (zie link hieronder) vindt u de digitale versie: 

MCT kort 2021-2022 

De schoolgids wordt momenteel op de laatste details nagelopen en zal vervolgens voor 1 oktober 
geüpload worden op onze website. 

 
Hybride les 
Vorig jaar en het jaar ervoor boden we tijdens de lockdown onze online lessen aan. Tijdens de 
lockdown en wanneer leerlingen die vanwege covid-gerelateerde klachten thuis waren, was er de 
mogelijkheid om thuis online de les te kunnen volgen.   
 
Dit jaar doen we dat, zeker de komende periode bewust niet. Dit omdat online lesgeven tijdens een 
fysieke les, ten koste gaat van de kwaliteit van de les in het lokaal en het contact dat de docent met 
de leerlingen ‘live’ maakt.  Wij kiezen ervoor om in te zetten op een goede, fysieke start van het 
schooljaar waarbij er aandacht is voor de leerlingen in de klas.  

Mocht een er een leerling voor enkele dagen in quarantaine moeten, dan kan de leerling door 
middel van het opgegeven huiswerk of de studiewijzer het onderwijs zelfstandig bijhouden. Bij 
ziekte kan de prioriteit worden gegeven aan het uitzieken en kan de leerling de stof naderhand 
inlopen. 
 
Natuurlijk hebben we veel geleerd in de afgelopen anderhalf jaar en kan het hybride lesgeven ook 
juist een kracht zijn.  We geven bijvoorbeeld wel hybride les (waar mogelijk) aan leerlingen die, 

https://montessoricollegetwente.nl/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/infoboekje-2122digitaal1-gecomprimeerd.pdf


bijvoorbeeld vanwege een botbreuk, voor lange tijd (langer dan twee weken) moeten herstellen en 
niet naar school kunnen komen.  
In dit soort gevallen is het goed om in gesprek te gaan met de mentor en de betreffende leerling 
coördinator en te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Zo houden we volgens ons een goede balans tussen wat goed is voor de leerlingen en wat goed is 
voor het personeel. 

 

Outdoor Challenge dagen (reminder) 
Na een periode waarin COVID-19 en beperkende maatregelen de boventoon hebben gevoerd, 
vinden wij het als school belangrijk om het schooljaar gezamenlijk te starten met energieke outdoor 
activiteiten. Doel van deze activiteiten is samenwerking, verbinding en een frisse nieuwe start van 
het schooljaar. Plezier en ontspanning staan hierbij voorop. 

Daarom organiseren we in de week van maandag 6 tot en met vrijdag 10 september de Outdoor 
Challenge Week. 

De activiteiten zullen plaatsvinden op het Hulsbeek in Oldenzaal, tussen 8.45 – 15.00 uur. 
Dit gebeurt volgens onderstaande indeling, de reguliere lessen vervallen op deze dag. 
De mentoren en een aantal docenten zijn hierbij aanwezig. 

Datum Welke groep leerlingen 
Maandag 6 september Leerjaar 2 
Dinsdag 7 september  Leerjaar 1 
Woensdag 8 september Leerjaren 4V, 5H, 5V en 6V 
Donderdag 9 september Leerjaren 4M en 4H 
Vrijdag 10 september Leerjaar 3 

 
Wat neemt de leerling mee? 
Kom in makkelijk zittende, sportieve kleding en stevig schoeisel naar het Hulsbeek en neem een 
extra set droge kleding, zwemkleding en een handdoek mee voor het geval je nat wordt. Laat 
waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis en zorg zelf voor wat te eten en te drinken. Voor 
dames/heren met lang haar is elastiek verplicht, zodat een staart gemaakt kan worden. 
 
Hoe kom de leerling er? 
Aangezien we zowel leerlingen hebben die in Hengelo wonen als in het buitengebied, hebben we 
besloten dat iedereen op eigen gelegenheid naar de locatie komt. De leerlingen worden om 8.45 uur 
verwacht, de mentor staat bij de locatie 
 
Locatie:         Outdoor Challenge (parkeerplaats wielerbaan) 
    Bornsedijk 105 
   7576 PG Oldenzaal 
https://outdoorchallengepark.nl/  
 
Kosten 
De kosten van deze activiteiten worden door ons als school betaald vanuit de NPO gelden die we als 
school hebben ontvangen. Deze gelden zijn bedoeld voor het herstel van coronavertragingen en 
verbetering van het leerling welzijn. 
 

https://outdoorchallengepark.nl/


Lessen gedurende komende week 
De mentoren zullen aanwezig zijn tijdens deze activiteit en worden hierbij ondersteund door diverse 
collega’s. Zij nemen samen met de leerlingen deel aan de activiteiten omdat het van belang is dat 
ook de band tussen docenten en leerlingen goed start. Hierdoor zullen de leerlingen die op school 
les hebben, merken dat er lessen in het rooster worden verschoven en wellicht ook vervallen. 
De roosteraars 
De dagroosteraars zijn druk bezig om voor de dagen dat de leerlingen op school zijn een rooster te 
maken zonder (al te veel) tussenuren. 
 

Ouderavonden 

Aangezien we onze ouder(s)/verzorger(s) weer op school mogen ontvangen hebben we ervoor 
gekozen om de ouderavonden live te laten plaatsvinden. Dit betekent dat gedurende de betreffende 
avond de groep in tweeën is opgedeeld op basis van achternaam. Om de anderhalve meter in acht te 
houden, worden alleen de grotere lokalen gebruikt. 

De ouders van leerjaar 1 hebben de uitnodiging al ontvangen en komende week worden de overige 
uitnodigingen per mail verstuurd. De ouders uit leerjaar 1 kunnen voorafgaand aan de avond ook 
een eigen tour door de school maken. Dit aangezien een groot aantal ouders de school nog niet 
fysiek heeft kunnen zien. In de uitnodiging zal de precieze tijd en ook de indeling op achternaam 
terug te vinden zijn. 

Hieronder alvast een overzicht welke ouderavond wanneer plaatsvindt. De informatie in de brief is 
leidend voor de avond. 

Datum Leerjaar (+ evt. klassen) 
Maandag 6 september Leerjaar 1 (MH2, 1MHW1, 1MHW2 en 1HV1) 
Dinsdag 7 september Leerjaar 1 (1VT1, 1HV2, 1MH1 en 1V1) 
Woensdag 8 september Leerjaar 1 (1MHW4, 1HVT1 en 1MHW3) 
Maandag 13 september Leerjaar 5V en 6V 
Dinsdag 14 september Leerjaar 5H 
Dinsdag 14 september Leerjaar 3H en 3V 
Maandag 20 september Leerjaar 4M 
Dinsdag 21 september Leerjaar 2 
Woensdag 22 september Leerjaar 4H en 4V 
Maandag 27 september Leerjaar 3M 

 

Schoolfotograaf 

Onze nieuwe eerstejaars zijn voor de zomer al op de pasfoto gezet. Komende woensdag en 
donderdag (8 en 9 september) is de schoolfotograaf weer bij ons op school en worden de individuele 
foto’s en de klassenfoto gemaakt. Een mooie dag om iets extra moois aan te trekken dus. 


