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IN DEZE NIEUWSBRIEF O.A.
Terugkoppeling stakingsdagen
Thema-avond Snappet
Ouder(- en)kindgesprekken
Schoolschaaktoernooi

TERUGKOPPELING
STAKINGSDAGEN
Vorige week was onze school twee dagen
gesloten vanwege een onderwijsstaking.
Vrijwel alle collega’s waren die dagen toch
aanwezig op school. We hebben die dagen
uitgebreid met elkaar gesproken over het
lerarentekort en over mogelijke oplossingen
voor als er een situatie ontstaat in de
toekomst wanneer we niet meer kunnen
voorzien in voldoende
leraren. We spraken over
andere manieren om ons
onderwijs dan te organiseren.
We bekeken daarbij o.a.
mogelijke oplossingen die
een bovenschoolse
werkgroep eerder had
bedacht. Ook de oplossingen
van de vier grote steden
bespraken we met elkaar.
Voorafgaand aan een
gesprek over onderwijs anders organiseren en
de toekomst van de school, stonden we als
team stil bij onze missie en visie. Deze stond
dan ook ter discussie. We spraken over
keuzes die we willen/moeten maken. De
uitkomsten van deze dagen werken we
momenteel uit. We komen hier een later
moment op terug.
We willen onze excuses aanbieden voor de
overlast die de staking velen van u heeft
opgeleverd. Fijn dat u zelf heeft gezorgd voor
de opvang van uw kind(eren). We spreken
onze dank uit voor de uitgesproken steun en
begrip van ouders.
SCHOUDERCOM
Het is vervelend wanneer uw mailbox vol
stroomt met notificaties van SchouderCom.
Wist u dat u in SchouderCom zelf kunt

bepalen op welke manier en hoeveel
notificaties u wilt ontvangen? Helemaal geen
mails meer of 1 per dag, misschien wel via de
app. Dat regelt u eenvoudig bij ‘mijn
gegevens’ (op de website rechtsboven en in
de app bij ‘meer’).
Het kan ook zo zijn dat uw e-mailprogramma
de mails automatisch een spam-stempel
geeft. Dan verdwijnen ze in de spambox
zonder dat u het door heeft. SchouderCom
stopt dan met het versturen van notificaties en
denkt dat u geen notificaties meer wilt
ontvangen. Dit kunt u voorkomen door aan te
geven dat mails van SchouderCom niet
geblokkeerd dienen te worden of door uw
notificaties zelf stop te zetten (zie vorige
alinea).
VOORAANKONDIGING
THEMA-AVOND SNAPPET
EN KLANKBORD
Dinsdag 21 april willen we
een aparte informatieavond
organiseren voor alle
geïnteresseerde ouders.
Thema: het onderwijs bij ons
op school en in het bijzonder
‘Snappet’. We vinden het
belangrijk om u meer te
betrekken bij het onderwijs in onze school en
bij de keuzes die we maken. De avond heeft
een klankbordfunctie. Vragen die aan de orde
kunnen komen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe kijkt u
aan tegen het onderwijs in onze school?’ of
‘Wat spreekt u (niet) aan in onze school?’
Maar zoals gezegd, zullen wij u deze avond
ook uitleg geven over Snappet, de
onderwijsapplicatie die wij veel gebruiken
vanaf groep 4. We willen u hierover meer
informeren dan we tot nu toe deden.
Later volgt een uitnodiging.
VOORLOPIGE VAKANTIEPLANNING
2020-2021
In deze nieuwsbrief informeren we u op
hoofdlijnen over de schoolvakanties in het
nieuwe schooljaar. De GMR
(gemeenschappelijke
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medezeggenschapsraad van SCOL) heeft
deze goedgekeurd. Er volgt nog een aantal
roostervrije dagen. De MR
(medezeggenschapsraad van onze eigen
school) heeft zich al uitgesproken over de
planning van deze roostervrije dagen. De
totale planning (onderstaand overzicht
aangevuld met de roostervrije dagen) volgt zo
spoedig mogelijk.

vakanties
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Pasen

meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

data
19 t/m 23 oktober
2020
21 december t/m 1
januari 2021
22 t/m 26 februari
2021
Vrijdag 2 april en
maandag 5 april
2021
26 april t/m 7 mei
2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27
augustus 2021

SCHOOLSCHAAKTOERNOOI
Wij, Bo en Isabelle (groep 7), hebben eind
januari meegedaan met het
schoolschaaktoernooi. Onze basisschool
deed mee met twee teams. We speelden
tussen de drie en vijf wedstrijden. Het was erg
leuk, maar de wedstrijden waren pittig. Een
team van onze school behaalde de tweede
plaats. Het andere team werd vijfde. Er waren
lekkere snacks zoals stroopwafels, gevulde
koeken en chips. Volgend schooljaar doen wij
weer mee!
Groetjes Bo en Isabelle

FRUIT OP SCHOOL
Ruim een jaar geleden hebben we een
enquête via Schoudercom verspreid om te
peilen hoe u denkt over de eventuele levering
van schoolfruit op school. We hebben u nooit
meer teruggegeven wat de uitslag van de
enquête was. Vandaar alsnog…
In grote lijnen kunnen we zeggen dat de
uitslag van de enquête een sterk verdeeld
beeld liet zien. Sommige ouders zouden dit
initiatief toejuichen. Andere ouders vonden het
een taak van de ouders zelf om fruit mee te
geven aan hun kind. Ook kregen we vaker
terug dat ouders de kosten te hoog vonden of
zij vonden het aanbod te karig.
Voor ons is duidelijk geworden dat er niet
voldoende draagvlak bestaat om dit initiatief te
verwezenlijken. We blijven als school sterk
voorstander van gezonde tussendoortjes en
zullen dit aanmoedigen.
BELANGRIJKE DATA
-maandag 10 februari: uitnodiging gaat via
Schoudercom uit over ouder(- en
kind)gesprekken in maart;
-vrijdag 21 februari: weeksluiting groep 1a;
-maandag 24 februari t/m vrijdag 6 maart:
voorjaarsvakantie;
-vanaf 2 maart publicatie Cito-uitslagen in
Schoudercom;
-maand maart: lessen ‘relaties en seksualiteit’;
-donderdag 12 maart en dinsdag 17 maart:
ouder(- en)kindgesprekken groep 1 t/m 7;
-woensdag 18 maart: judotoernooi;
-vrijdag 20 maart: weeksluiting groep 1b en
4b;
-vrijdag 27 maart: weeksluiting groep 6;
-dinsdag 31 maart: vergadering
medezeggenschapsraad;
-maandag 30 maart t/m woensdag 1 april:
praktische verkeerslessen;
-woensdag 1 april: voetbaltoernooi jongens
groep 8, meisjes groep 7/8 en meisjes groep
4/5/6;
-woensdag 8 april: voetbaltoernooi jongens
groep 2, jongens groep 4 en jongens groep 6;
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-dinsdag 21 april: informatievond ‘Het
onderwijs bij ons op school’;
-vrijdag 22 of vrijdag 29 mei: finales
schoolvoetbaltoernooi.

