
 
 
 

Vanuit   het   MT  
Nu   we   weer   een   klein   beetje   terug   gaan   naar   het   normale,   ook   weer   een   “normale”   nieuwsbrief.   Afgelopen  
week   is   de   heropening   geweest   van   de   school   en   hebben   we   weer   leerlingen   in   het   gebouw   mogen  
ontvangen.   Iets   waar   we   enorm   naar   uit   hebben   gekeken.   Er   is   van   te   voren   hard   gewerkt   om   het   gebouw  
volledig   in   te   richten   op   de   gestelde   maatregelen.   Dit   is   goed   gelukt   en   blijkt   ook   goed   te   werken.   We  
ervaren   een   enorme   rust   in   de   school   door   het   leerlingenaantal   en    de   duidelijke   afspraken.   

Het   halen   en   brengen   verloopt   heel   goed.   Zowel   leerlingen   als   ouders   houden   goed   rekening   met   de  
aanvangstijden   en   we   merken   ook   dat   het   verkeer   rustig   verloopt.   Ook   wordt   er   goed   afstand   gehouden  
door   een   ieder.   Ontzettend   fijn   om   te   merken   dat   we   het   met   elkaar   doen!   

De   leerkrachten   hebben   afgelopen   week   goed   gekeken   naar   het   welbevinden   van   de   kinderen.   Er   zijn  
gesprekken   gevoerd   over   de   ervaringen   en   behoeftes   van   de   kinderen.   Ook   wordt   er   besproken    hoe  
verbinding   te   kunnen   blijven   houden   met   de   overige   klasgenoten   uit   het   andere   cohort.   Het   is   van   belang  
om   de   eenheid   binnen   de   groep   te   behouden.   Ook   kijken   de   leerkrachten   welke   doelen   behaald   zijn   en  
welke   doelen   aandacht   nodig   hebben   komende   periode.  

De   intern   begeleiders   zijn   volop   bezig,   in   samenspraak   met   onze   leraar   ondersteuners,   te   kijken   hoe   en  
wanneer   we   de   specifieke   zorgleerlingen   extra   ondersteuning   kunnen   bieden   op   school.   

 

Terugkeer   Yvonne  
Zoals   inmiddels   is   gecommuniceerd   door   ons   bestuur   is   duidelijk   dat   Yvonne   Geelhoed   gaat   starten   aan  
haar   re-integratie.   

Tot   aan   de   zomervakantie   zal   Willemijn   Rozenberg   als   vervangend   schoolleider   de   dagelijkse   leiding   hebben  
en   als   aanspreekpunt   blijven   fungeren.   

Inmiddels   hebben   we   Yvonne   ook   gesproken   en   zij   heeft   laten   blijken   dat   ze   er   weer   zin   in   heeft   om   te  
starten.    Vanaf   volgend   schooljaar   zal   zij   weer   de   verantwoordelijkheid   dragen.   We   wensen   Yvonne   heel  
veel   succes   met   haar   re-integratie.   En   hopen   haar   snel   weer   binnen   de   school   te   zien!  
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Juni   vakantie  
Er   komen   vragen   over   de   dagen   vrij   rondom   Hemelvaart   en   de   junivakantie.   We   begrijpen   heel   goed   dat   het  
deze   vragen   oproept,   net   nu   we   zijn   op   gestart.  

De   keuze   om   een   vakantie   wel   of   niet   te   laten   doorgaan   ligt   niet   bij   ons   als   school   maar   bij   de   overheid   en  
alle   samenwerkende   schoolbesturen.   

We   hebben   gemerkt   dat   onze   leerkrachten   afgelopen   periode   alle   energie   en   tijd   gestoken   hebben   om   ons  
onderwijs   aan   te   passen   binnen   deze   situatie.   Ook   voor   komende   weken   tot   aan   de   zomervakantie,   vraagt  
het   extra   inspanning   om   het   onderwijs   vorm   te   geven   en   de   kwaliteit   zoveel   mogelijk   te   kunnen  
waarborgen.   

Instroomgroep  
Inmiddels   zijn   alle   groepen   weer   gestart   en   daarbij   ook   de   instroomgroep.   
Dit   is   helaas   wat   anders   gelopen   dan   dat   we   normaal   gesproken   doen,   maar   gelukkig   hebben   we   gezien   dat  
de   kindjes   hun   plekje   wel   gevonden   hebben   in   de   groep   en   dat   ze   al   enthousiast   mee   doen!   
Dus   voor   deze   ouders   even   extra:   bedankt   voor   jullie   vertrouwen!   

Personeel  
Amrah   is   vanaf   volgende   week   weer   terug   van   haar   zwangerschapsverlof.   Zij   werkt   op   de   maandag,  
woensdag   en   donderdag.   Welkom   terug   Amrah!  

Meester   Jan   is   weer   volledig   hersteld.   We   zijn   blij   dat   hij   weer   alle   dagen   in   de   school   aanwezig   is!  
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