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NIEUWSFLITS nr . 14

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Uitdaging
Tijdens de laatste persconferentie hoorden we dat er
een oplopend aantal besmettingen is, ook op de basisscholen. De GGD heeft ons hierover een Nieuwsbrief gestuurd; ter informatie hieronder;
“Wij zien in onze regio een duidelijke stijging van het
aantal besmettingen op scholen, met name in het primair onderwijs. Bij het bron- en contactonderzoek
valt op dat relatief veel leerlingen met (lichte) klachten toch nog op school komen en zichzelf pas later laten testen. Alertheid op klachten en het thuisblijf beleid blijft dus belangrijk.
Positief geteste kinderen die niet in de besmettelijke
periode op school/kinderopvang waren.
Als een kind positief getest is, is het belangrijk om te
weten of dit kind ook in de besmettelijke periode op
school/kinderopvang is geweest. Zie voor de definitie
van de besmettelijke periode van het RIVM ook: Definities (ggdbzo.nl)
De GGD belt eerst de ouders van een positief getest
kind voor het bron- en contact onderzoek. Als blijkt
dat het kind in de besmettelijke periode op
school/kinderopvang is geweest, dan neemt de GGD
vervolgens telefonisch contact op met school of kinderopvang om ondersteuning te bieden bij de te nemen vervolgstappen of bij eventuele aanvullende vragen.
Gezien de huidige aantallen is het op dit moment helaas niet mogelijk om scholen/kinderopvangcentra
ook telefonisch te informeren indien een leerling niet
in de besmettelijke periode aanwezig was. In dat geval ontvangt u een e-mail vanuit de GGD via de ouders van het positief geteste kind. Uw school/kinderopvang heeft dan geen duidelijk risico gelopen op besmettingen door dit specifieke kind. De klas/groep
hoeft niet in quarantaine (op basis van de uitslag van
dit kind)”.
We merken dat er op onze school veel en ook tijdig
getest wordt, waardoor we gelukkig (nog) geen klassen in quarantaine hadden. Bij twijfel; raadpleeg de
Beslisboom en overleg met de GGD.

Donderdag 25 maart 2021

Afscheid van Wim Klaassen
Op maandagmiddag 22 maart bezocht Wim Klaassen
voor het laatst onze school. Per 1 april a.s. gaat hij
starten als rector-bestuurder bij het Piersoncollege in
Den Bosch. Met alle kinderen en leerkrachten is hij –
Coronaproof - uitgezwaaid en hebben we hem bedankt voor zijn enthousiaste inzet en belangstelling
voor onze school. Met Nederlandse en Italiaanse
vlaggetjes (zijn favoriete vakantieland) zwaaiden we
hem uit.

Studiedag 31 maart a.s.
Op woensdag 31 maart zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. We gaan met
elkaar aan het werk over diverse onderwerpen; we
bespreken o.a. de analyse van de onderwijsopbrengsten van de laatste weken. Ook de formatie en de
planning voor het nieuwe schooljaar staan op de
agenda.
(Palm)Pasen
In alle groepen worden palmpaasstokken gemaakt,
zoals al eerder aangekondigd. De geplande Paasviering kan helaas niet doorgaan. Namens het team
wens ik iedereen een fijn en hopelijk zonnig Paasweekend toe!
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO

Nieuws vanuit de MR
Maandag 22 maart hebben we via Teams een MRvergadering gehouden, waarbij Bernie deze keer ook
aanwezig was. Welkom terug Bernie. De klimaatbeheersing heeft uitgebreid in de belangstelling gestaan
en er is positief nieuws te melden. De gemeente
heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van een systeem voor klimaatbeheersing. Binnen de MR gaan we
op zoek naar een geschikte partij die dit voor school
kan onderzoeken en realiseren.

Indien er meerdere aanmeldingen zijn, vinden er verkiezingen plaats in de week van 19 april.
Wij hopen komend schooljaar met een voltallige MR
te kunnen starten.
Hartelijke groet,
MR st. Jozef
De volgende vergadering is op dinsdag 20 april.

Jarigen
Bernie heeft verdere toelichting gegeven op de formatie, waarbij het plaatje blijft zoals we vorige vergadering besproken hebben. Het team heeft toelichting
gegeven op het jaarbord. Leerkrachten zijn bezig zich
te ontwikkelen aan de hand van leerkrachtprofielen.
Het team is daar erg enthousiast over. Ze coachen elkaar door middel van video-opnames en proberen zo
te variëren in hun manier van lesgeven. Zodoende
kunnen ze beter aansluiten bij de verschillende leerstijlen van kinderen.

Tot 7 april 2021
25 mrt

Lizzy

3C

25 mrt

Zoë

6B

27 mrt

Thomas

5B

28 mrt

Dex

4A

29 mrt

Vince

6A

Deze week heeft u via Parro het volgende bericht
ontvangen:

30 mrt

Carlos

7B

30 mrt

Tein

8B

Enthousiaste (ouder)leden voor de MR gezocht
Met ingang van het nieuwe schooljaar is één lid van
het ouderdeel van de MR niet herkiesbaar voor de
volgende termijn. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder die graag een actieve bijdrage wil leveren aan de medezeggenschapsraad.

31 mrt

Daan

5B

2 apr

Flynn

0-1-2D

2 apr

Eline

5B

4 apr

Renske

4A

6 apr

Emma

0-1-2A

7 apr

Anna

0-1-2A

7 apr

Fiene

3C

De volgende onderwerpen staan de komende tijd op
de agenda; leerlingaantallen
en ruimte in het gebouw,
thema's waar het team aan
werkt en de onderwerpen uit
het Koersplan van Eenbes
(maatwerk, persoonsvorming, omgevingsbewust,
doorgaande leerlijn en goed
werkgever-werknemerschap). We vergaderen zo’n 8
keer per jaar op wisselende dagen die we in overleg
vaststellen.
U kunt zich tot dinsdag 6 april schriftelijk aanmelden
als kandidaat, met uw motivatie, bij de secretaris van
de MR via rian.rosmulder@eenbes.nl. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Astrid Beks
(groep 4A) of Rian Rosmulder (groep 5A).

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr. 26 maart:
Di. 30 maart:
Wo. 31 maart:
Zo. 4 april:
Ma. 5 april:
Wo. 7 april:

Palmpasen
KMR-vergadering
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
1e Paasdag
2e Paasdag
GMR-vergadering.

