NIEUWSBRIEF
januari 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),

Stand van zaken rondom Corona
Zoals u gisteravond tijdens de persconferentie heeft kunnen horen blijven de basisscholen in elk geval tot
maandag 25 januari gesloten. We hopen uiteraard dat de basisscholen vanaf 25 januari op een
verantwoorde wijze weer kunnen starten. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u uiteraard.
Onderwijs op afstand
Net zoals de afgelopen weken zullen wij ook volgende week het onderwijs op afstand blijven verzorgen.
Leerkrachten kijken het gemaakte werk na en zijn op hun werkdagen tussen 9.00 - 14.00 uur via Social
Schools bereikbaar voor vragen.
We willen alle leerlingen én hun ouders complimenteren met de wijze waarop dit
tot nu toe verloopt.
We realiseren ons dat het voor iedereen een hele opgave is. Het is fijn dat er in
goed overleg en goede samenwerking gezorgd kan worden voor een zo optimaal
mogelijk aanbod en opvang van ‘onze’ kinderen. Steeds vaker wordt er ook gebruik
gemaakt van Teams, mooi om te zien hoe de digitale vaardigheden van leerlingen
vergroot zijn afgelopen jaar!
Noodopvang
Ook komende week bieden wij tussen 8.30 uur en 14.15 uur noodopvang voor kinderen van ouders die
een cruciaal beroep hebben. Een actuele lijst met beroepen kunt u vinden via www.rijksoverheid.nl
Noodopvang is een noodvoorziening die geldt voor gezinnen waar één of beide ouders een cruciaal
beroep uitoefenen.
Ook voor kwetsbare kinderen kan er, indien dat echt noodzakelijk is, noodopvang gerealiseerd worden.
Dit gaat altijd in overleg met de betreffende teamleider.
Wanneer u als ouder thuis bent is het niet mogelijk dat uw kind gebruik maakt van de noodopvang. Dit
gebeurt alleen bij uitzondering op uitnodiging van de school of wanneer de situatie hierom vraagt.
Mocht uw kind de afgelopen periode gebruik gemaakt hebben van noodopvang en hierin voor komende
week wijzigingen optreden wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. U kunt dit doen bij Iris
Kooi of Rogier Bekkenutte via Social Schools.
De kinderen worden per leeftijdsgroep opgevangen door onderwijsassistenten en vakleraren, dus niet
door de eigen leerkracht. Leerkrachten buigen zich gedurende die tijd immers over het onderwijs op
afstand.
Gezien de forse toename van het aantal leerlingen in de noodopvang verzoeken wij u dringend zoveel
mogelijk zelf voor opvang te zorgen!
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Wijzigingen jaarplanning
Studiedagen
In de Jaarplanning stonden twee studiedagen opgenomen: vrijdag 22 januari en maandag 25 januari.
Beide studiedagen komen uiteraard te vervallen!
Mocht de school inderdaad op maandag 25 januari weer opengaan dan heten wij graag alle kinderen
weer van harte welkom!
Nieuwe data voor deze studiedagen worden, afhankelijk van verdere berichtgeving vanuit het ministerie
en in overleg met de Medezeggenschapsraad, vastgesteld. We informeren u hier zo spoedig mogelijk
over.
Voortgangsgesprekken
Voorafgaand aan de Voortgangsgesprekken worden bij alle leerlingen CITO-toetsen afgenomen. U zult
begrijpen dat we ook de datum van afname hiervan moeten verplaatsen. Een nieuwe datum is uiteraard
weer afhankelijk van het moment waarop de scholen openen en we weer ‘gewoon’ aan de slag kunnen.
Eindadviesgesprekken
Deze gesprekken, gepland in de week van 8 februari, gaan in principe gewoon door. U ontvangt hiervoor
nog een uitnodiging via de groepsleraar van uw kind.

Nieuwe leerlingen en nieuwe collega’s
Helaas hebben de nieuwe leerlingen niet kunnen starten in de eerste week na de kerstvakantie. Zij volgen
op dit moment nog thuisonderwijs via de school van herkomst.
Er komen in totaal 17 nieuwe leerlingen bij op de Schilderspoort.
11 leerlingen in benedenbouw 1 (waarvan twee verhuisleerlingen in februari starten)
3 leerlingen in benedenbouw 2
3 leerlingen in bovenbouw 1
Door het grote aantal nieuwe leerlingen kunnen we, met goedkeuring van het bestuur en de MR, een
17e groep starten. Deze nieuwe groep zal in benedenbouw 1 komen. Hierdoor zullen sommige huidige
leerlingen verplaatsen van groep, de ouders van de leerlingen om wie dit gaat zijn al op de hoogte
gebracht.
Een aantal huidige collega’s gaat meer werken en wij mogen een nieuwe groepsleerkracht verwelkomen
in ons team, haar naam is Karin Egging.
De indeling van benedenbouw 1 gaat er hierdoor als volgt uit zien
Juf Ilse
(ma-di-wo)
&
juf Karin (do-vr)
groep 1 niveau
Meester Rob (ma t/m vr)
&
juf Linda (1x 14 dagen dinsdag) groep 1-2 niveau
Juf Brigitte
(di t/m vr)
&
juf Karin (ma)
groep 2 niveau
Juf Marjo
(ma-di-wo)
&
juf Linda (do-vr)
groep 3 niveau
Juf Patricia
(ma-di-wo)
&
juf Mieke (do-vr)
groep 3 niveau
Ook zal er meer onderwijsassistentie ingezet worden in benedenbouw 1 en benedenbouw 2. Wij
verwelkomen dus ook twee nieuwe onderwijsassistentes binnen de Schilderspoort.
Joke Doornbos komt op ma-di-wo in benedenbouw 1 werken.
Karin Maatkamp komt op di-do in benedenbouw 2 werken.
Juf Yvonne gaat een dag meer werken, zij is er extra op de maandag in benedenbouw 2.
Zodra de lockdown voorbij is zullen alle nieuwe leerlingen starten bij ons op school.
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We starten de eerste maandag in de nieuwe groepsindeling, zonder nieuwe leerlingen.
De kennismaking nieuwe leerlingen vindt dan plaats op maandagmiddag van 13.00u tot 14.00u.
De officiële start is dan op de dinsdagochtend.
We wensen alle nieuwe leerlingen, ouders en collega’s een fijne tijd op De Schilderspoort, voel je welkom!

Nieuwe logopediste
Blij zijn wij dat we jullie kunnen meedelen dat wij een nieuwe logopediste hebben aangenomen, haar
naam is Karin Veeneman. Zij zal de komende periode door Ingrid Koek worden ingewerkt binnen onze
school. Al snel daarna zal Karin starten met het zelfstandig oppakken van de werkzaamheden. Hierdoor
hopen wij dat op zeer korte termijn alle leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen, weer logopedie
kunnen volgen.

Planning tot opening scholen
•

Woensdag 20 januari t/m 30 januari
Nationale voorleesdagen
Tip: plan in deze periode wat extra momenten
om te (voor)lezen.

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort
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