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Corona: vervolg continurooster, subsidies, traktaties en gym
We kunnen wel stellen dat de afgelopen periode zeer hectisch is geweest. We hopen dat
het sluiten van de school voor een week en de komende mei-vakantie voor een verdere
stabilisering en rust op school zorgt.
Om de stabilisering verder voort te zetten hebben we met het team en in overleg met de
MR besloten om het huidige continurooster na de meivakantie te verlengen tot het einde
van het schooljaar.
Dit biedt continuïteit, rust en duidelijkheid voor komende periode. De kinderen en het
team zijn bekend met het huidige rooster.
In het kader van veiligheid en gezondheid zorgen we hierdoor dat er minder verkeer in
en rondom de school is. Daarnaast hoeven we ook geen TSO te organiseren, waardoor er
niet extra personen in de school hoeven te komen en groepen gemengd gaan worden.
Dit is ook in samenspraak met Van Harte gegaan.
Ondanks de versoepelingen die nu plaatsvinden realiseren we ons goed dat corona niet
weg is. We blijven de hygiëne en organisatorische maatregelen volgen. Door deze keuze
te maken hopen we dat dit een bijdrage levert in de rust en het goed vorm kunnen geven
van onderwijs.
Het goed vorm geven van onderwijs doen we ook door het inzetten van een tweetal
subsidies tot het einde van het schooljaar. De subsidie Inhaal- en
Ondersteuningsonderwijs en de subsidie Hulp in de Klas helpt ons om in alle groepen
iets extra’s te doen en de kinderen te ondersteunen daar waar nodig. Deze
ondersteuning heeft betrekking op leergebied en op het welbevinden van de kinderen.
De subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is ter ondersteuning gericht op het
herstel én ontwikkeling van het onderwijs voor de periode 2021-2023. Wat de exacte
subsidie bedraagt is op dit moment niet duidelijk. Er is een tijdpad uitgezet en we zitten
nu in de fase van het opstellen van een schoolscan om zicht te krijgen op onze
ondersteuningsbehoeften en wat dit betekent voor de organisatie van ons onderwijs. Zo
gauw hier meer duidelijkheid over is wordt u geïnformeerd.
We zien de laatste tijd ook dat de traktaties bij een verjaardag, met name in de
onderbouw, niet meer coronaproof zijn. Als er getrakteerd wordt op school dienen de
traktaties niet zelfgemaakt en voorverpakt te zijn. Graag hier op letten a.u.b.
Na de meivakantie gaan de groepen 4 t/m 8 ook weer gymen op de maandag in de
gymzaal aan de Rijnbeekstraat. De kinderen dienen hun gymkleding dus weer mee te
nemen.
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Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek
In de bijlage bij deze nieuwsbrief is zijn 2 posters toegevoegd
met de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken die bij
de kinderen en de ouders zijn afgenomen.
Beide tevredenheidsonderzoek laten een voldoende score
zien, daar zijn we tevreden over.
De percentages van afname bij de kinderen (96%) en bij
ouders (56%) zijn goed. Hierdoor hebben we ook een
betrouwbaar beeld. De leerlingvragenlijsten zijn bij de
kinderen van groep 5 t/m 8 afgenomen.
De tevredenheidsonderzoeken hebben we met het team besproken en resulteren in de
volgende belangrijke actiepunten:
 Het onderdeel Kwaliteitszorg is een aandachtspunt bij beide onderzoeken.
Kwaliteitszorg gaat over de wijze waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs
bepalen, bewaken, borgen, verbeteren en verantwoorden.
Dat betekent voor ons dat we ouders beter gaan informeren, verwachtingen
uitspreken en bevragen of men tevreden is over de onderwijsinhoudelijke
ontwikkeling van hun kind en de school.
Bij de kinderen gaan we meer inzetten op eigenaarschap en eigen
verantwoordelijkheid. Waarbij kinderen ook mogen meedenken en meepraten
over schoolzaken.
 Het onderdeel Leertijd heeft een stap gezet met de invoering en uitvoering van
het continurooster volgens het 5 gelijke dagen model voor het nieuwe schooljaar.
 Op het gebied van Schoolklimaat gaan we verder met de implementatie van de
Vreedzame School. Dit helpt ons om te zorgen dat kinderen geen last van pesten
via sociale media en tools hebben hoe hier mee om te gaan als dit wel het geval is.
Dit was een van de aandachtspunten uit het onderzoek.
Deze actiepunten zullen onderdeel van het schooljaarplan zijn om ons onderwijs te
verbeteren en goed vorm te geven.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Onderstaand het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022. Mogelijk dat dit nog wordt
aangevuld met een aantal vrije (mid-)dagen i.v.m. studiemoment van het team. Deze zijn
nu nog niet bekend maar worden t.z.t. in de schoolkalender verwerkt.
Herfstvakantie
Zaterdag 23 oktober t/m zondag 31 oktober
Sinterklaas
Maandag 6 december
Kerstvakantie
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari
Carnavalsvakantie
Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart
Pasen
Maandag 18 april
Mei-vakantie
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei
Hemelvaart
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Pinksteren
Maandag 6 juni
Zomervakantie
Zaterdag 23 juli t/m zondag 4 september
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Leestassen stadsbibliotheek Venlo
Helaas is Bibliotheek Venlo mogelijk nog tot 26 mei alleen open voor reserveren en
afhalen. Al enige tijd merkt men dat ouders het lastig vinden boeken te reserveren voor
hun schoolgaande kinderen. Vandaar dat de Stadsbibliotheek (dus alleen vestiging Venlo
nog) de volgende actie heeft opgezet waarbij kinderen van de basisschool een leestas
kunnen aanvragen:

Belangrijke data mei
Maandag 3 mei t/m
vrijdag 14 mei
Maandag 17 mei
Maandag 24 mei
Zondag 30 mei

Meivakantie
Instroommoment nieuwe kinderen
Pinksteren - vrij
1e Communie groep 5
Volgende nieuwsbrief donderdag 27 mei

GENIET ALLEMAAL VAN DE MEI-VAKANTIE!!!!!!!!
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