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Beste ouder(s), verzorger(s),
We hebben goed nieuws voor u en uw kind(eren) van 4-12 jaar. Zij kunnen vanaf dinsdag 7 juni naar
school op school de Vennegötte in Lochem. Zij krijgen les in speciale taalklassen voor kinderen uit
Oekraïne. Woensdagmorgen 1 juni kunt u kennismaken met de school en uw kind inschrijven. In deze
brief leest u praktische informatie.
De lessen zijn in het Nederlands
Op school volgen de kinderen een programma waarbij zij les krijgen van een Nederlandse meester of
juf. Ze leren zo de Nederlandse taal. De jonge kinderen (4-6 jaar) leren volgens een thema en
spelenderwijs. De leerlingen van 6-12 krijgen les in de Nederlandse taal, lezen, rekenen en
woordenschat. Hun programma sluit aan op het programma van de taalgroep die al op de Vennegötte
is. Kinderen uit verschillende landen leren hier Nederlands. Wij kijken hoe we het onderwijs in het
Oekraïens daarnaast nog een plekje kunnen geven.
Locatie
OBS de Vennegötte
Pearsonplein 23
7242 JA Lochem
(0573) 25 20 00
Startdatum is dinsdag 7 juni
De school opent zijn deuren op dinsdag 7 juni. Uw kind kan vanaf die datum starten. Kinderen van
4-6 jaar komen in een kleuterklas. Zij kunnen vanaf 7 juni tot aan de zomervakantie naar school van
maandag tot vrijdag. De zomervakantie begint op 8 juli.
Voor de 6-12 jarigen kunnen wij nu onderwijs bieden van maandag tot woensdag. U hoort zo snel
mogelijk of we meer lesdagen kunnen verzorgen.
De schooltijden zijn:
Maandag 8.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur
Donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag
8.30 uur tot 14.30 uur
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Kijkmoment
Op woensdagmorgen 1 juni kunt u kennismaken met de school. U bent welkom tussen 9.00 en 12.00
uur. U kunt een kijkje nemen in de klas waar uw kind les krijgt. Daarnaast kunt u de vragen stellen die
u hebt. Ter plekke kunt u een aanmeldformulier invullen, zodat de school uw kind kan inschrijven. Wij
verwachten dat u op woensdagochtend 1 juni zelf voor vervoer naar de school zorgt.
Als u woensdagochtend 1 juni niet op school kan komen
Kunt u op woensdagochtend 1 juni niet op school komen? En wilt u uw kind(eren) wel inschrijven?
Stuur dan een mail naar i.steenbruggen@poolsterscholen.nl. We mailen u dan een formulier waarmee
u uw kind(eren) kan aanmelden.
Zomervakantie
Vrijdag 8 juli krijgen de scholen in de gemeente Lochem zomervakantie. Vanaf dan is er geen
onderwijs. Op maandag 22 augustus starten de taalklassen weer.
Vervoer
• Voor kinderen die in de kern Lochem verblijven (locatie de Scheperskamp, Europarcs of bij
een particulier adres) verzorgen ouders/verzorgers zelf vervoer naar school.
•

Voor kinderen uit één van de andere kernen in de gemeente Lochem zorgt de gemeente in
ieder geval tot de zomervakantie voor vervoer van en naar school.

Vervoer na de zomervakantie
Na de zomervakantie gelden voor alle kinderen de normale regels van het leerlingenvervoer. Meer
informatie over leerlingenvervoer vindt u op de website van ’t Baken (www.bakenlochem.nl). U krijgt
hier op een later moment meer informatie over.
Neem gerust contact op
Heeft u nog vragen over de kijkochtend of inschrijving? Neem dan gerust contact op met Ingrid
Steenbruggen, i.steenbruggen@poolsterscholen.nl

Met vriendelijke groet,

Jorike Berghuis

Beleidsadviseur jeugd en onderwijs

