
 

NIEUWSBRIEF 
Maart 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Volle klassen, vertellen, luisteren, instructie geven en 
leerstof verwerken. Wat voelt dat weer goed! Heerlijk 
om zo weer fysiek onderwijs te geven. Het prachtige 
weer in de afgelopen periode hebben we daarbij 
ontvangen als een extra cadeau. Het doet ons goed om 
de kinderen te zien genieten van het weer en het 
contact met elkaar. En ook wij genieten daarvan mee! 
 

Continuïteit - maatregelen 
In onze aanpak is de continuïteit van het onderwijs op 
school één van de belangrijkste aandachtspunten. Wat 
wij op school kunnen doen, dat pakken wij op. Dit 
betekent onder meer dat gesprekken tussen 
leerkrachten en ouders of externen zoveel mogelijk 
digitaal gevoerd worden. Ondersteuning aan kinderen, 
ook door externen, gaat zoveel als mogelijk door.  
Vanuit voorzorg dragen teamleden in contact met 
ouders ook buiten een mondkapje, ook al voelt het 
soms ongemakkelijk. 
 

Ziekmeldingen - contact GGD 
Begin deze week ontvingen wij verschillende 
ziekmeldingen met corona-gerelateerde klachten en 
ook bericht over een positieve besmetting binnen een 
gezin van kinderen. Er was geen sprake van positieve 
besmetting van één van de kinderen van school. Toch 
wel even spannend, omdat de situatie bij ziekmeldingen 
nu wel wat anders ligt dan een jaar geleden. In 
dergelijke situaties nemen wij altijd direct contact op 
met de GGD. In dit geval was het advies om verder geen 
actie te ondernemen. Het is wel goed om in het 
achterhoofd te houden dat dit in de toekomst ook 
anders kan zijn en overgegaan moet worden tot 
groepssluiting. Indien nodig ontvangt u hierover 
bericht. 
 
Beslisboom 
Op de website vindt u de beslisboom voor kinderen van 
0 t/m 12 jaar. Wanneer u twijfelt of uw kind naar school 
mag, dan kunt u deze raadplegen of contact opnemen 
met de school.  
 
 

Thuisverwerking bij afwezigheid 
Wanneer uw kind langer dan één dag afwezig is uit 
voorzorg, dan vragen wij u contact op te nemen met de 
leerkracht zodat het thuiswerk afgestemd kan worden.  
 

Ontwikkel- en voortgangsgesprekken 
De digitale ontwikkel- en voortgangsgesprekken voor de 
kinderen uit groep 1 en 2 zijn de afgelopen week 
gedaan.  
Voor de groepen  3 t/m 8 worden de digitale 
gesprekken gehouden van woensdag 17 t/m woensdag 
24 maart. U ontvangt van de leerkracht een rooster. U 
kunt eventueel onderling ruilen (dit graag doorgeven 
aan de leerkracht) of in overleg met de leerkracht een 
ander moment kiezen.  
 

Schoolontwikkeling 
Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest en dit 
heeft gevolgen voor de jaarplanning en ontwikkeling 
van de school/ kinderen. Continuïteit in het aanbod van 
de leerstof en emotionele begeleiding aan kinderen zijn 
nu kernpunten. Daarom hebben we enkele keuzes 
gemaakt voor het komende jaar.  
 

Studiedagen 
De geplande studiedagen en onderwerpen in februari 
en maart hebben we geannuleerd. Eerst samen weer 
gewoon aan de slag met onderwijs. Van daaruit leggen 
we de focus op ontwikkeling op gebied van sociaal-
emotionele vorming. In juni starten we met de 
Kanjertraining. Dit is een wetenschappelijk bewezen 
methode, waarin we kinderen ondersteunen in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze studiedagen zijn 
op dinsdag 15 juni 2021 en donderdag 24 juni 2021. De 
kinderen hebben deze dagen vrij. 
 

Aanpassing musical groep 8 
Om dezelfde reden is er gekozen voor een aanpassing 
rond het afscheid van groep 8. De musical wordt in de 
vorm van een eindfilm opgenomen. Het instuderen van 
een musical als eindfilm kost minder onderwijstijd en in 
geval van calamiteiten is de kans groter dat de 
afscheidsmusical en –avond toch door kunnen gaan. 
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Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

Schoolgebouw 
Onttrokken aan het oog van ouders zijn er de afgelopen 
periode in de school verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd. Door deze aanpassingen verwachten we de 
ontwikkeling, waar wij als school voor staan, beter uit te 
kunnen dragen. 
Overzicht werkzaamheden: 

 Vernieuwen platte dak en lichtkoepels.  

 Schilderwerkzaamheden in gehele school 

 Vervangen vloeren in enkele lokalen. 

 Realiseren nieuw lokaal voor Voorschool en BSO. 

 Realiseren nieuwe werkruimtes, zodat we 
constructief samenwerking kunnen aangaan met 
specialisten zoals kinderoefentherapeute en 
logopediste.  

 Nieuwe werkplaatsen in centrale hal voor kinderen. 

 Stimuleren speelplezier door realiseren struinpad 
en klimbult.   

 
Gymlessen 
Onze gymlessen worden door een vakleerkracht 
gegeven. Omdat onze vakleerkracht op verschillende 
scholen werkzaam is, mogen de gymlessen niet in het 
gymlokaal door de vakleerkracht gegeven worden. 
Daarom worden de gymlessen buiten gegeven. Dit 
aanbod geldt voor de groepen 1 t/m 8.  
Enkele aandachtspunten:  

 In geval van slecht weer worden de buitenlessen 
geannuleerd en worden de gymlessen in het 
gymlokaal door de groepsleerkracht gegeven.  

 Kinderen dragen sportieve schoenen. 

 Kinderen dragen geen sieraden. 

 Lange haren graag vast dragen. 
 

 
 
  

Biddag 
Woensdag 10 maart vieren we biddag. Het thema is ‘De 
biddende bouwer’ en ds. Van Wijk zal deze dienst 
leiden. De dienst begint om 10.00 uur en is te volgen via 
de livestream. De kinderen van groep 1-2 en groep 5-6 
zorgen voor een muzikale bijdrage.  
De kinderen ontvangen morgen een gezinsboekje, zodat 
u ook thuis samen kunt nadenken over het thema. 

 

Vakantierooster 2021-2022 
Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 

Paardenmarkt Hedel 8 november 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 
januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 

Aan deze vakanties worden nog studiedagen voor de 
leerkrachten toegevoegd. Dit overzicht ontvangt u aan 
het einde van dit schooljaar. 

 

Bijlagen 
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u 2 bijlagen.  
1. Een artikel van Ilse van Wijk, jeugdverpleegkundige 

GGD. 
2. Een vacature  techniekcoach voor alle scholen 

binnen de gemeente Maasdriel.  
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data:  

 Maandag 1 maart t/m vrijdag 12 maart Afname LOVS-toetsen groep 3 t/m 8 

 Woensdag 10 maart   Biddag, deze is vanaf 10.00 uur te volgen via de livestream 

 Woensdag 17 maart t/m woensdag 24 maart 
Digitale voortgangs- en adviesgesprekken groep 3 t/m 8 

 Vrijdag 19 maart    Pannenkoekendag vervalt 

 Maandag 22 en donderdag 25 maart Filmmomenten school- en promofilm De Zaaier 

 Dinsdag 23 maart    Studiedag vervalt, kinderen komen gewoon naar school! 

 Donderdag 1 april   Paasviering in de klassen 

 Vrijdag 2 t/m maandag 5 april  Paasvakantie 
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