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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 09-11-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert, 

 

Bericht MR Spelevaert m.b.t. aanpassing schooltijden 
De Spelevaert is al een tijd aan het onderzoeken of het wenselijk is om de traditionele 

schooltijden te vervangen door andere schooltijden. Ook de medezeggenschapsraad (MR) is 

bij dit proces betrokken. Zo heeft de MR voor de zomervakantie een eerste ouderenquête  

gehouden om na te gaan hoe ouders tegenover een verandering van schooltijden stonden. 

Vervolgens heeft de directie samen met de MR gekeken naar de mogelijke opties en zijn de 

voor- en nadelen afgewogen. 

 

Vlak voor de herfstvakantie heeft de definitieve ouderraadpleging plaatsgevonden waarbij 

ouders konden aangeven welk schoolrooster de voorkeur heeft. Hierop hebben veel ouders 

gereageerd, namelijk 176 gezinnen. Hiervan hebben 149 gezinnen (ruim 84%) gekozen voor 

het verkorte pauze rooster, 13 voor het 5-gelijke-dagen model, 12 voor het traditionele rooster 

en 2 gezinnen hadden geen voorkeur. 

 

De MR heeft besloten om met de meerderheid van de ouders mee te gaan en is akkoord 

gegaan met de invoering van het verkorte pauze rooster. Dit betekent dat het rooster dat nu 

van kracht is ook na de kerstvakantie doorgaat. Daarbij geldt voor de rest van het schooljaar 

dat de vrije woensdagen (om de week) van de kleuters ongewijzigd blijven. Wellicht 

verandert dit wel met ingang van het nieuwe schooljaar. 

 

Herhaling: Oudergesprekken 17-11:  

hoe organiseren? 
Door de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om de 10-

minutengesprekken te organiseren zoals u gewend bent. We 

zullen daarom deze gesprekken via Teams laten plaatsvinden. 

De gesprekken zullen voornamelijk zijn op dinsdag 17-11. De 

leerkracht kiest zelf nog een extra dag als dat nodig is. 

Op de kalender staat ook 12 november, maar die is afgevallen. 

Ook het intekenen zal digitaal gaan. 

U krijgt hier binnenkort een mail over met verdere uitleg. 

 

Zoals u waarschijnlijk nog weet, zullen we vanaf dit schooljaar nog maar twee rapporten 

meegeven: op 12 februari en op 15 juni. 

De gesprekken van nu zijn voortgangsgesprekken. Het zal gaan over het leren,  het 

welbevinden, over de leergesprekken en andere zaken die de leerkracht van belang vindt. U 

kun zelf ook nadenken over zaken die u graag besproken zou willen hebben. 

De tijd is wel zoals u gewend bent: 10 minuten. 
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Mocht er aanleiding zijn om langer in gesprek te gaan, dan kan er een vervolgafspraak 

gepland worden. Dat kan, ondanks dat er zo min mogelijk volwassenen de school in mogen, 

altijd als het nodig is. 

We willen u vragen om wel vast na te denken over een plek waarop u het online-gesprek kunt 

doen. Op dit moment kiezen we ervoor om de gesprekken nog zonder kinderen erbij te doen. 

 

Corona: stand van zaken 
Onlangs heeft een school in Zoetermeer een officiële waarschuwing gehad m.b.t. ouders op 

het schoolplein. Zij hielden zich onvoldoende aan de anderhalve meterregel. De school 

riskeert hiermee een forse boete. Kern heeft ook de ouders van de peuters hierover ingelicht. 

Blijft u alstublieft goed gehoor geven aan de maatregelen over het schoolplein!  

We hopen dat u dat blijft doen: de vaste looproute, niet te lang blijven staan en afstand 

houden van elkaar.  

We snappen heel goed dat dit lastig is en dat u het liever anders zou willen. 

Wij sluiten ons daar volledig bij aan. 

Maar laten we de afspraken niet laten versloffen en elkaar er ook alert op houden.  

Wij zullen dat ook doen, zodat we geen geld onnodig over de balk smijten. 

En nog belangrijker: elkaars gezondheid niet in gevaar brengen! 
 

Nog meer Corona-aanpassingen 
We doen voorlopig geen weekopeningen meer vanwege de grote groep kinderen die tegelijk 

in de aula aanwezig is. Hoewel er voor kinderen andere regels gelden, vonden we het toch 

beter om geen risico te nemen. 

 Voor de openingen van Sint en Kerst maken we een uitzondering.   

De Advent- vieringen doen we in de groep. 

Ook zal de viering op school van de Sint dit schooljaar heel anders zijn. Hierover later meer. 

 

Reminder peuterochtend : opgeven kan nog steeds! 

Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3,5 jaar oud is, kan hij/zij deelnemen aan de 

peuterochtenden. Juf Emily en meester Demy van  groep 1/2  zullen deze ochtenden om en 

om begeleiden. Het is een leuke manier om uw zoon of dochter kennis te laten maken met het 

hoe het op school is. Vanzelfsprekend mag u er bij blijven als uw kind dit fijn vindt, maar wel 

binnen de Coronamaatregelen. In de huidige situatie is het beter om even iets anders te gaan 

doen, maar het hangt af van wat uw zoon/dochter aankan.  

De volgende peuterochtend is op woensdag 11 nov van 9.00u tot 10.00u.  

Opgeven kan nu al: emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl of 

irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl ).  

Bellen mag ook. 

N.B. Ook kinderen van buitenaf zijn welkom! Mocht u in uw buurt of vriendenkring ouders 

kennen met kinderen in deze leeftijdsgroep, nodig ze dan gerust uit! 

 

Reminder: oud papierinzameling gestopt. 
Vanwege het feit dat het oud papier tegenwoordig niets meer oplevert, hebben we helaas  

besloten om de inzameling hiervan te stoppen. We bieden alleen nog ons eigen papieren afval 

aan. 
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Facebook 
Even een reminder dat de Spelevaert een eigen Facebookpagina heeft! Het team heeft 

afgesproken dat elke week een leerkracht een Facebookpost doet. Deze week een leuke post 

van groep 3b. Volgt u ons ook? 

 

Wanneer u liever niet heeft dat uw zoon/dochter op social media te zien is en u heeft dit nog 

niet bij ons aangegeven, wilt u dat dan kenbaar maken aan onze administratieve kracht, juf 

Monique? monique.duits@spelevaert.unicoz.nl  
 

Belangrijke data: 
Wo 11-11    : Gr. 1/2  vrij 

   Peuterochtend 9.00u-10.00u meester Demy 

Vr 13-11    :  VOS-leden versieren school Sint 

Za 14-11    :  Intocht Sint  

Ma 16-11    :  Weekopeningen Sint 
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