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Vanuit de directie
Ik hoop dat u genoten heeft van gezellige paasdagen. Even was ik bang dat we deze
week wederom zouden starten met een weercode, gelukkig viel dat mee! Het blijft een
onrustige tijd; er zijn dagelijks veel leerlingen afwezig omdat zij klachten hebben of in
quarantaine moeten, dat geldt ook ook voor de leerkrachten. Regelmatig worden er
leerkrachten zelf getest of moeten zij in quarantaine omdat er een huisgenoot is met
klachten. Wij proberen zoveel mogelijk met vaste leerkrachten/onderwijsassistenten
voor een groep te werken. Iedere keer opnieuw een uitdagende puzzel! Heel fijn is het
om daarover positieve feedback te ontvangen van ouders, waarvan hun kind thuis aan
het werk is. De begeleiding die alsnog plaatsvindt of ouders die aangeven het te
waarderen dat er zo zorgvuldig wordt gehandeld. Soms zijn er ook ouders die het ‘zat’
zijn, de constante wisselingen en de soms late besluiten. Geloof me, ik sta met u aan
dezelfde kant. Ook ik ben er soms ‘moe’ van, maar we moeten met elkaar door, het
streven is om kwalitatief goed onderwijs te geven op een zo rustig mogelijke manier, dat
is en blijft het uitgangspunt!

Ventilatiesysteem
Eindelijk is het zover: er komt een nieuw ventilatiesysteem! Al langere tijd ben ik bezig
met het aanvragen van een systeem. In verschillende fases zal de realisatie gaan
plaatsvinden. In de meivakantie zal het gedeelte van het wissellokaal tot en met mijn
kantoor voorzien worden van een ventilatiesysteem. Dit is heel fijn, want uit onderzoek
is gebleken dat het CO2 gehalte in deze lokalen te hoog is. Ramen moeten om deze
reden ook open op dagen dat het koud is, het regent of stormt. De aanleg van het
ventilatiesysteem is in het belang van het welzijn van zowel de leerkrachten als de
kinderen. Al langere tijd ben ik samen met de MR hierover bezig, wij zijn erg blij dat de
realisatie nu gaat plaatsvinden! In samenspraak met de MR plannen we een
calamiteitendag in op maandag 10 mei. De oplevering van het systeem vindt plaats op
vrijdag 7 mei, daarna vindt er op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei een grote schoonmaak
plaats en op maandag 10 mei worden de digiborden teruggeplaatst en de lokalen weer
ingeruimd. Voor de leerlingen wordt de meivakantie met 1 dag verlengd, de leerlingen
starten na de meivakantie weer op dinsdag 11 mei. Hiervoor waren nog marge-uren
beschikbaar.
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Goede doelen
Ook deze week stellen we graag weer een van onze sponsorkinderen aan je voor. Deze
week is de beurt aan Reynard James Sencer uit de Filipijnen.
Leeftijd : 9 jaar
Lievelingsvak: Natuurkunde
Lievelingsboek: De Bijbel
Lievelingskleur: Rood
Lievelingssport: Volleybal
Wat wil je worden: Dokter
Favoriete bijbelverhaal: David & Goliath

Reynard houdt van dansen, lezen en kaartspelletjes met zijn vrienden. Onlangs heeft hij
een prijs gewonnen voor de best presterende leerling van de klas.
Binnenkort vragen we de leerkrachten van de groepen 5 en 6 of zij een brief (met foto)
terug willen sturen aan Reynard James. In alle klassen staan potjes klaar waar de
kinderen een bijdrage in kunnen doen voor onze sponsorkinderen. Wanneer alle
kinderen zijn voorgesteld in de nieuwsbrief, volgt er ook een tikkie zodat er digitaal geld
gegeven kan worden.

Vanuit de MR
Inkijkje in de MR vergadering van 8 maart 2021
Op 8 maart 2021 kwam de MR voor de derde keer dit jaar bij elkaar. Er is met elkaar
gesproken over de eerste ervaringen van de heropening van de scholen per 8 februari jl..
Een ander onderwerp waar uitvoerig over gesproken is, is de peiling van de schooltijden.
Zoals bekend werken we dit schooljaar met een tijdelijk rooster, wat met name tot stand
is gekomen door de huidige Coronacrisis. De MR is achter de schermen druk bezig met
de voorbereidingen voor een ‘Peiling schooltijden’ onder de leerkrachten en de
ouders/verzorgers. Deze peiling levert de input hoe het rooster er vanaf schooljaar
2021/2022 uit zal gaan zien. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.
Andere onderwerpen op de agenda waren het financieel jaarverslag, het
ventilatiesysteem, de formatie 2021/2022 en de MR-verkiezingen.

Koningsspelen
Op donderdag 22 april zijn de alternatieve Koningsspelen in en
rondom de school. De kinderen worden op de normale tijden op
school verwacht waar we er met elkaar een leuke en sportieve dag
van maken. Dresscode is rood-wit-blauw-oranje.
Sportoutfit en sportieve schoenen worden aanbevolen en graag
gewoon een pauzehap en lunch meegeven.

Planning
- 21 en 22 april - IEP eindtoets groep 8
- 22 april - Alternatieve Koningsspelen
- Vanaf vrijdagmiddag 23 april - Meivakantie
- Maandag 10 mei - Calamiteitendag, leerlingen vrij
- Dinsdag 11 en woensdag 12 mei - Naar school
- Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei - Vrij in verband met Hemelvaart


