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NIEUWSFLITS nr . 15

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijn lang
Paasweekend.
Wij kijken terug op een goede Studiedag op 31 maart
j.l. Samen met het team is gekeken naar de resultaten van de afgelopen periode. We zien dat er door de
leerlingen en leerkrachten hard is gewerkt. We herkennen het landelijk beeld van achterstanden niet.
Dit betreft het algemeen beeld van de school. Waar
we wel de negatieve effecten van terug zien, is het lerarentekort. Zeker in tijden van testen en afwachten,
is het lastig om vervangers te vinden die de groepen
lesgeven. We zijn blij met de leerkrachten en –ondersteuners die we intern kunnen inzetten. Het gevolg is
wel dat de – broodnodige - ondersteuning voor sommige groepjes kinderen in het gedrang komt. Een
zorg voor nu en voor de toekomst. We kunnen wel
8,5 miljard investeren in onderwijs; dan zijn er wel
voldoende leerkrachten en andere professionals nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Samen hebben
we de analyse voor de schoolscan gestart en we zullen – in overleg met team én MR – een beroep doen
op de toegezegde middelen voor de komende 2,5
jaar. Wordt vervolgd.
Tijdens de studiedag is ook gewerkt aan de voorbe-

reidingen voor het komend schooljaar. We hebben ons gebogen over de groepsformatie en de
planning voor de informatiekalender. Op de studiedag van maandag 26 april a.s. gaan we hiermee verder.
Aangepaste activiteiten
We proberen zoveel mogelijk activiteiten Coronaproof aan te bieden. De voorbereidingen voor de Koningsspelen is daar een voorbeeld van. Helaas is het
niet toegestaan voor ouders en belangstellenden om
– zoals we eerder gewend waren – te komen kijken
bij de sport- en spelactiviteiten bij de Beekweide.
Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip hiervoor.

Donderdag 8 april 2021

Flitsbezoek interim bestuurder
Op woensdag 7 april heeft Berend Redder, Eenbes
bestuurder ad interim, een kort bezoek aan onze
schoollocaties gebracht om kennis te maken met directie en MT en een beeld te hebben van onze
school.
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO
MR verkiezingen
Na onze oproep voor een nieuwe kandidaat in de oudergeleding van de MR hebben we vier aanmeldingen gekregen. In tegenstelling tot eerdere berichten
zijn we al zover dat we komende week de verkiezingen kunnen houden. De vier enthousiaste ouders
stellen zich middels een brief aan u voor. Vandaag
krijgt elk oudste kind van het gezin deze brief, met
stembiljet, mee naar huis. Wij zouden het waarderen
als u, middels het uitbrengen van uw stem, een keuze
maakt wie er namens de ouders zitting gaat nemen
binnen de MR. We hebben 1 openstaande plaats en
vier kandidaten.
We vragen u om op het formulier dé naam van uw
voorkeur aan te kruisen. Van vrijdag 9 april tot en
met vrijdag 16 april 2021 kan er gestemd worden.
Stemmen kan door op het stemformulier, wat uw
oudste kind meekrijgt, uw voorkeur aan te geven
door één bolletje te kleuren. Het ingevulde stembiljet
kan, door uw kind, ingeleverd worden bij de eigen
leerkracht. Indien gewenst mag dit in een gesloten
envelop met voorop MR.

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di. 20 april:

MR-vergadering

Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)
informeren we u graag over lokaal nieuws rondom
het thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Klik voor meer
informatie op: Nieuwsbrief Jeugd en Gezin

Jarigen
Tot 22 april 2021
9 apr

Lara

3C

9 apr

Noor

4B

9 apr

Gijs

5A

9 apr

Eliza

3B

10 apr

Sem

5A

10 apr

James

0-1-2A

13 apr

Lisa

6A

15 apr

Gijs

8A

15 apr

Nienke

7B

16 apr

Elise

0-1-2B

16 apr

Lochan

7B

17 apr

Bas

6A

18 apr

Milou

0-1-2C

18 apr

Zhi Sen

5A

18 apr

Juf Esther

0-1-2A

19 apr

Finn

5B

19 apr

Meester Rudi

7B

20 apr

Koen

5A

20 apr

Juf Kim

IB

21 apr

Freya

0-1-2D

Van harte gefeliciteerd!!!

Online ouderavond
Hoe worden kindjes gemaakt? Het kan ongemakkelijk
zijn om met kinderen over relaties en seksualiteit te
praten. Toch is de relationele- en seksuele opvoeding
erg belangrijk. Kinderen leren dat zij hun grenzen mogen aangegeven en dat ze mogen zijn wie ze zijn.
Op 20 april organiseert GGD Brabant- Zuidoost een
digitale ouderavond met tips voor de seksuele opvoeding. Op deze avond zal een gastspreker van het COC
het onderwerp seksuele- en gender-diversiteit bij
kinderen bespreken en hoe u als ouder hier mee om
kunt gaan.
Gastspreker: Britta Hulshof-Cats van het COC over
gender- en seksuele diversiteit. Meld u gratis aan via
www.ggdbzo.nl.

