2020 – 2021

10 februari - nummer 8

Agenda
12 februari

Viering carnaval, alle kinderen om 12.00 uur vrij

15 t/m 19 februari

Voorjaarsvakantie

1 maart

MR vergadering

8 maart

Kinderraad

9 maart

Zorgteam

10 maart

Zoemertje

10 maart

Studiedag, alle kinderen vrij

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerst dagen van fysiek onderwijs in 2021 zijn voorbij.
Fijn om de kinderen weer op school te kunnen ontmoeten
en niet via een schermpje.
We hebben afgelopen week gezocht naar mogelijkheden
om de veiligheid van kinderen en teamleden zo goed
mogelijk te waarborgen. Voorzichtigheid is hier geboden,
maar zeker ook buiten school. Als we samen de regels
goed in acht nemen staan we sterk en kunnen we er
samen voor zorgen het virus te temperen.
Nog een paar dagen en dan begint de carnavalsvakantie.
Alle kinderen zijn vrijdag om 12.00 uur uit.
De vrijdagochtend komen de kinderen verkleed op school en zullen we na 10.30 uur in de eigen klas een alternatief
aangepast programma volgen.
We hebben inmiddels groen licht gekregen om de gymzaal weer te mogen gebruiken. Na de vakantie gaan we
weer in de gymzaal gymmen.
Ik wens u alle goeds toe in goede gezondheid! Dank voor uw steun en hulp.
Namens Team Bernadette
Patrick Swinkels

Nieuwe leerkracht gr 4/5
Zoals bekend is voor de Kerstvakantie meester Huub met pensioen gegaan. Daardoor moest deze
ruimte opgevuld worden. Het zoeken naar een vervanging in deze tijd van schaarste en corona was
niet makkelijk! Na de Kerstvakantie heeft juffrouw Jessie samen met meester Theo het thuisonderwijs
vormgegeven.
Uiteindelijk is het ons gelukt om iemand te vinden: juf Ivonne Gruintjes.
Zij is deze week gestart bij ons en zal op de donderdagen en vrijdagen tot de zomervakantie in groep
4/5 staan; op de maandag, dinsdag en woensdag staat meester Theo voor de groep.
Hieronder stelt Ivonne zich voor.

Studiedag op 14 april
De studiedag van 27 januari hebben we geannuleerd. Deze studiedag was de bedoeling om andere
scholen te bezoeken om te kijken naar hun schoolconcept en welke rekenmethodes gebruikt worden.
Met deze praktische input willen we kijken wat goed werkt en passend is voor onze school. Na
raadpleging van de MR is een nieuwe datum geprikt en wel op woensdag 14 april. Op deze dag is nu de
studiedag gepland en zijn alle kinderen vrij. Hierbij vanuit gaande dat we dan wel op scholenbezoek
kunnen.

2e Rapport 2 weken later
Door het thuisonderwijs is het afnemen van de Cito toetsen niet mogelijk geweest. Na de
carnavalsvakantie zullen we als alles voorspoedig blijft lopen deze alsnog afnemen. Deze gegevens
willen we dan meenemen in het rapport. Daarom zal het 2 e rapport twee weken later en wel op vrijdag
2 april meegegeven worden en zullen daarmee de rapportgesprekken ook 2 weken naar achteren
verplaatst worden. De rapportgesprekken zullen dan op donderdag 8 april en op dinsdag 13 april
plaatsvinden.

Juf Ivonne stelt zich voor
Nadat ik de Pabo en de opleiding
Remedial Teaching heb gevolgd, heb
ik 17 jaar met veel plezier in het
speciaal basisonderwijs gewerkt. Dit
schooljaar ben ik gestart bij de
vervangerspool van de Eenbes om zo
te kijken en te ervaren wat het
regulier onderwijs mij te bieden
heeft.
Mijn belangrijkste drijfveer is de
dankbaarheid van de kinderen
wanneer ze erin geslaagd zijn iets
nieuws te doen. De trots straalt dan
van de lachende gezichten af. Het
behalen van succes is voor ieder kind
persoonlijk. Ik zie een kind als een
individu met eigen kwaliteiten en
mogelijkheden tot ontwikkeling.
In mijn ogen zijn niet alleen de cognitieve vakken voor de kinderen van belang. Bij mij staan zeker ook
de creatieve, sportieve en muzikale vakken hoog op de prioriteiten lijst. Ik heb veel gereisd en
daardoor veel van de wereld gezien. Hierdoor ben ik in staat me te verplaatsen in anderen en de
kennis die ik daar opgedaan heb te gebruiken in mijn lessen. Ik zie de sterke kanten van het kind en
benut deze. Spelenderwijs neem ik kinderen mee en laat ze het maximale uit zichzelf halen. Rust,
veiligheid en een vertrouwde omgeving zijn hierin cruciaal.
Ivonne Gruintjes

