25 maart 2021

Nieuwsbrief 8
Vanuit de directie
Team
Liesje (groep 5a) staat vanaf april weer volledig voor de groep.
Nonky (groep 6b) zit nog in de opbouwfase en werkt op maandag en dinsdagochtend voor de groep.
Mandy Mennink (groep 3a) is zwanger. Dit is superleuk nieuws! Volgens de coronarichtlijnen mag zij
na 28 weken geen werk meer uitvoeren waarbij je niet de 1,5 meter kunt garanderen. Dat is niet
haalbaar in groep 3. Vandaar dat zij dan helaas niet meer voor de groep staat na de meivakantie. Er
komt een vervanging. Mandy wordt tot haar verlof ingezet voor ondersteunende taken in groep 3.
We zijn dankbaar voor elke dag dat we gezond zijn, we naar school kunnen en zo ‘gewoon’ mogelijk
ons onderwijs kunnen geven.
Corona-maatregelen
Gelukkig zijn de kinderen weer naar school. Verkoudheid en lichte klachten gooien soms roet in het
eten.
Kinderen moeten dan helaas thuis blijven. We zien dat ouders daar over het algemeen heel alert en
goed mee omgaan.
Dit zorgt voor veiligheid van ons allemaal, als u uw verkouden kind thuis houdt en/of laat testen.
Soms is het nodig dat wij bellen om uw kind op te halen. Dan zijn er klachten in de loop van de dag
ontwikkeld bijvoorbeeld maar soms ook omdat we zien dat het kind verkouden is en we niet weten
wat de achtergrond is. We nemen dan contact met u op.
We zijn hier best streng in, maar dit is voor ieders veiligheid. Zorgvuldigheid van school en ouders is
van groot belang. We rekenen op uw medewerking.
Als uw kind verkouden is en thuis zit, kan het inloggen en meedoen met rekenen en taal. We hebben
hier over het algemeen een dagje voor nodig om dit in te richten. Dus krijgen we ‘s morgens de
melding, dan is het niet haalbaar om meteen online te gaan die dag. Soms heeft u geluk, dan lukt het
wel, omdat er voor die dag al een online omgeving is aangemaakt. We nemen dan contact op.
Leerkrachten lezen tijdens de lessen geen Social Schools berichten en kunnen in principe niet aan de
telefoon komen, tenzij ze zelf bellen, dan hebben ze dit zo georganiseerd. Ook daarbij weer: soms
heeft u geluk en lukt het wel doordat er bijvoorbeeld gym is, pauze of een stagiaire een les geeft.
Het is natuurlijk wel mogelijk om onder schooltijd met school te bellen. Er zijn genoeg mensen die wel
de telefoon op kunnen nemen! Kortom: een telefoontje naar school is de beste oplossing als u contact
zoekt!
MR verkiezing- nieuws van de MR
Afgelopen week heeft u kunnen stemmen voor een nieuw MR lid vanuit de ouders voor de MR. Graag
willen we beide kandidaten bedanken voor het verkiesbaar stellen. Met een kleine meerderheid is
Rutger de Croon gekozen en zal vanaf volgend schooljaar zitting nemen in de MR. We wensen Rutger
veel succes en heten hem van harte welkom.
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Subsidiegelden
In het najaar ontvingen wij van de overheid een subsidie- coronagelden voor ondersteuning. Dit
hadden wij aangevraagd om ondersteuning te bieden bij het technisch lezen. Deze subsidie was
bedoeld voor maximaal 10% van het leerlingaantal. In ons geval voor ongeveer 30 kinderen.
Mirelle en Wilco verzorgen het leesaanbod voor deze kinderen.
Nu is er een volgende subsidie vrijgekomen welke besteed dient te worden voor 31 juli. Dit is bedoeld
voor extra hulp in de klas. We hebben besloten dat we dit in gaan zetten voor groep 1-7. Elke groep
krijgt een ochtend ondersteuning per week. Dit wordt veelal uitgevoerd door een eigen leerkracht die
extra komt werken of een leerkracht binnen de school die we koppelen aan een groep.
Wat we willen is kinderen het liefst zoveel mogelijk gerichte aandacht en tijd geven, vooral na
afgelopen periode. Op deze manier kunnen we daar met de beschikbare middelen zoveel mogelijk aan
tegemoet komen.
We hebben niet voor groep 8 gekozen. Zij hebben weken voor de boeg die gericht zijn op de eindcito
maar ook de musical en vooral het onderhoud van de lesstof.
Als u dus hoort thuis dat uw kind wat extra hulp heeft gehad of met ‘juf…’ heeft gewerkt, dan kan dat
kloppen. Het zijn wisselende samenstellingen en geen vaste groepjes kinderen, dus gewoon extra hulp
voor de groep.
Ondertussen gaan we ook aan de slag met het Nationaal Onderwijsprogramma. Dat zijn de gelden die
voor het onderwijs beschikbaar komen de komende 2 jaar. Dit gaat samen met de MR en hiervoor
dient een plan te worden gemaakt. Veel meer informatie is hier nog niet over, dat hoort u nog.
Vakanties 2021-2022
De volgende vakanties zijn al vastgesteld voor komend schooljaar:
Herfstvakantie
18/10-22/10
Kerstvakantie
27/12-07/01
Voorjaarsvak
28/02-04/03
Gvrijdag/Pasen
15/04-18/04
Meivakantie
25/04-06/05
Hhemelvaart
26/05-27/05
Pinksteren
6-6-2022
Zomervakantie
11/07-19/08

De studiedagen krijgen nog een laatste check van de MR en team, die komen z.s.m.

Agenda
Datum:
31 maart
1 april
2 april
5 april
6 april
7 april

Adres:
Kerklaan 12
7391AN Twello

Gebeurtenis:
Paasviering
Studiedag, alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
SKBG studiedag, alle kinderen vrij
Weer naar school
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