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Belangrijke data:
● woensdag 17-11-21 studiemiddag alle leerlingen 12.00 uur uit
● woensdag 17-11-21 Kunst Centraal groep 7
● woensdag 24-11-21 Bureau Halt op bezoek groep 7 en groep 8
● vrijdag 03-12-21 Sinterklaasviering alle leerlingen 12.00 uur uit

Belangrijk om te weten:
Vervanging bij afwezigheid
In het nieuws komt het steeds meer voorbij: Het lerarentekort. Personeel was al moeilijk te vinden
en door de NPO gelden zijn veel invallers vast op een school gaan werken. Vervanging regelen bij
afwezigheid van een leerkracht wordt daarmee een grotere uitdaging. Femke en Addy zijn intensief
bezig met vervanging regelen als iemand ziek of afwezig is.
Het team is gelukkig bereid zich flexibel op te stellen en mee te denken over oplossingen. Extra
werken, voor een andere groep staan, een themadag voor een groep, intern begeleider of directie
voor de klas, allemaal oplossingen die we inzetten.
Het kan helaas gebeuren dat geen enkele oplossing beschikbaar is, dit is al meerdere keren
gebeurd dit jaar. We zijn dan genoodzaakt een groep naar huis te sturen. We proberen dit zo min
mogelijk te doen, maar als we naar de komende maanden kijken, gaat het wel vaker voorkomen.
We houden jullie goed op de hoogte als er een leerkracht niet is. Mocht het gebeuren dat een
groep een dag vrij krijgt en u heeft problemen met de opvang, bel dan naar Femke of Addy. Zij
denken dan met u mee en kijken wat de school kan doen om te helpen.

Vragenlijst groep 5 t/m 8 over veiligheid op school
Voor de herfstvakantie hebben alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 een lijst met vragen ingevuld. Deze
vragen gingen over:

● Veiligheidsbeleving in en rond de school 3,63
● Het optreden van de leerkracht 3,43
● De opstelling van de leerling 3,40
● Welbevinden 3,53
● Veiligheid in de groep 3,67

De norm is gesteld op 3,0. Alles boven de 3,5 wordt gezien als een sterk punt. Uit het rapport
halen we dat alle onderdelen boven de norm scoren en dat we sterk zijn in het veiligheidsgevoel
en het welbevinden.

De leerlingen konden ook twee cijfers geven:
● Ik voel me veilig op school, ik geef de school voor veiligheid als cijfer 9,1
● Ik heb het naar mijn zin op school, ik geef de school als cijfer 8,9
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Als team zijn we blij met het rapport. We kijken binnen een aantal groepen nog naar opmerkingen
die kinderen gegeven hebben. Verder plannen we als team vier momenten per jaar in waar we
bespreken of alles nog goed gaat in de groep qua sfeer en pedagogisch klimaat.
Mocht u het hele rapport willen inzien, laat dit dan weten aan Addy.

Corona
Dinsdag was er weer een persconferentie. Er zijn geen directe maatregelen voor het
basisonderwijs afgegeven die invloed hebben op het primaire proces. Met een aantal andere
zaken moeten we wel rekening houden:

● Kinderen mogen met een lichte verkoudheid naar school komen. Kinderen moeten
thuisblijven als ze koorts hebben, benauwd zijn of heel erg hoesten.

● Bij een besmetting in een groep blijven kinderen met lichte klachten ook thuis.
● Mocht er een positieve uitslag in het huishouden zijn, vragen we jullie contact op te nemen

met Addy of Femke. Zij kijken samen met de ouders wat er nodig is. Dit wisselt namelijk per
geval. Mocht er iets noodzakelijk zijn voor de groep waar het kind in zit, dan communiceren
we dat via Parro.

● Het advies over de anderhalve meter afstand is aangescherpt. Leerkrachten hadden al
aangegeven dat ze deze afstand tot andere volwassenen willen aanhouden. Bij activiteiten
waar ouders de school in komen, zoals werkinloop of open podium, kijken we per activiteit
wat haalbaar is.

● De school is een openbare gelegenheid, alle ouders en bezoekers moeten binnen bij
verplaatsing een mondkapje dragen.

● Het thuiswerkadvies is ook weer aangescherpt. Leerkrachten krijgen de gelegenheid om na
school thuis te werken aan voorbereiding en administratie.

Leuk om te weten:

Werkinloop
Dinsdag 2 november was de eerste werkinloop in een lange tijd. Wat leuk om zoveel ouders te
zien met hun kinderen.
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Sponsorloop
Op vrijdag 24 september was de sponsorloop. Wat hebben de kinderen hard gerend.
De opbrengst is maar liefst…

€ 2926,75
Wat een mooi bedrag! De school vult dit bedrag aan tot 3000,-.
We hebben de Hartstichting uitgenodigd om het geld (1500 euro) in ontvangst te nemen. U hoort
nog wanneer dit gaat gebeuren. Door het oplopen van de besmettingen is dit even uitgesteld.

De andere helft wordt over de groepen verdeeld. De leerkracht bepaalt met de groep wat er van
dat geld wordt gekocht. Via Parro wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
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