Jaargang 17, nummer 10
2020
Stukje vanuit de directie:
Complimenten!
Op 8 juni zijn wij weer gestart met het
geven van onderwijs op school aan de hele
groep. Het was voor ons weer fijn om alle
kinderen weer terug te zien. Ik wil u als
ouder bedanken voor uw medewerking. U
heeft ons geholpen door uw kind thuis te
begeleiden in het onderwijs, u heeft zich aan
onze afspraken gehouden wat maakt dat het
naar school en naar huis gaan zo rustig
verloopt. Het is echt geweldig om te zien dat
wij als personeel samen met u als ouders en
verzorgers van Baardwijk, dit allemaal
kunnen realiseren. Bedankt!
Het nieuwe schooljaar is bijna klaar qua
voorbereidingen. De jaarkalender is
afgestemd met de MR en zodra we alle
informatie over de formatie mogen delen
zullen wij dat doen. We moeten wachten op
een seintje van het bestuur zodat alle
scholen van Leerrijk! tegelijk kunnen
communiceren over hun formatie.
De jaarkalender kunnen we alvast delen en
vindt u in de bijlage. Elk gezin ontvangt aan
het einde van het schooljaar ook een
papieren kalender voor thuis. Vanaf
schooljaar 2020-2021 gaan alle groepen op
dezelfde dagen en tijden naar school. Dat
wil zeggen dat de groepen 1 t/m 8 op alle
lange dagen (maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag) van 8:30-15:15 uur naar school
gaan en op de korte dagen (woensdag) van
8:30-12:00 uur. De kinderen maken meer
lesuren zodat we meer onderwijs kunnen
bieden. Omdat de kinderen meer lesuren
maken kunnen we ook een studieweek

plannen tussen de meivakantie en de
zomervakantie. Omdat het een lang
schooljaar gaat zijn, en de kinderen tussen
de meivakantie en de zomervakantie een
lange periode van 9 weken school hebben,
kunnen we een studieweek plannen. In de
bijlage bij deze brief vindt u de jaarkalender
digitaal.
Nog 4,5 week en dan is dit rare schooljaar
voorbij. Laten we er samen een fijne en
gezellige tijd van maken zodat we dit
schooljaar goed af kunnen sluiten en
hopelijk kunnen de activiteiten met ouders
in het nieuwe schooljaar weer opgepakt
worden.
Vriendelijke groet,
Margje Bielars

Belangrijke data:
Helaas kunnen door de coronamaatregelen
de activiteiten die gepland staan met ouders
niet doorgaan.
19 juni: groep 1 t/m 8 vrij
21 juni: vaderdag
23 juni: ouderbedank avond (gaat niet door,
maar er komt wel een andere verrassing
😊).
26 juni: koffie uurtje (gaat niet door)
1 juli: rapport mee
3 juli: spelletjesmiddag groep 1/2 (gaat niet
door).
6 en 7 juli: afscheid groep 8
8 juli: groep 8 om 10.30 uur naar school
9 juli: doorschuifuurtje, continurooster tot
14.00 uur (kinderen eten op school), groep 8
vrij
10 juli: start zomervakantie om 12 uur
(kinderen zijn ’s middags vrij)
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Trakteren in Coronatijd

MR-vergadering 28 mei

Nu we weer naar school gaan kunnen we
verjaardagen weer feestelijk op school
vieren. Traktaties hebben we nu via school
geregeld, maar dit gaat veranderen. Vanaf 1
juli mogen de kinderen weer een traktatie
van thuis meenemen.
Echter moet dit wel
een voorverpakte
traktatie zijn! Dus
geen zelfgemaakte
traktatie.

Op donderdag 28 mei heeft de
medezeggenschapsraad (MR) vergaderd. Dit
was de eerste keer sinds de uitbraak van
Corona en de heropening van school. We
hebben het dan ook over de stand van zaken
rondom de heropening gesproken. Verder
hebben we het over volgens jaar gehad,
zoals over de formatie en de jaarkalender.
Als laatste punt hebben we het ook over de
adviezen van de leerlingen van groep 8 in
verhouding tot de IEP-resultaten in de
voorgaande jaren gehad.

Sport na school:
GO Play Sport na School vindt plaats op
woensdag 10 juni, woensdag 17 juni en
woensdag 24 juni van 13.30 tot 15.00 uur bij
BSV Kickers Waalwijk, Eikendonklaan 5 in
Waalwijk. Kinderen mogen alle drie de
woensdagen deelnemen, maar één of twee
keer kan ook. In verband met alle
voorzorgsmaatregelen moeten kinderen zich
wel vooraf aanmelden. Dat kan tot de dag
vooraf. Stuur hiervoor een mail aan
werving-kickers@outlook.com.

Aan het eind van dit schooljaar neemt
Daniëlle Lensselink afscheid van de
Medezeggenschapsraad (MR). Bij de oproep
voor een nieuw lid heeft Handan Ozbek zich
aangemeld. Zij heeft de laatste twee
vergaderingen bijgewoond. Handan zal de
plaats van Daniëlle overnemen.

Gezocht: MR-lid
We zoeken een ouder die graag in de
medezeggenschapsraad (MR) wil komen. In
januari zal Inge van der Velden afscheid
nemen. We zoeken een ouder die het
interessant vindt om mee te denken met de
school. Ben je geïnteresseerd dan kan je
mailen naar lucievansprundel@leerrijk.nl.
Bij meerdere aanmeldingen zal er een
verkiezing plaatsvinden.
Word je gekozen, dan is het mogelijk om
vanaf september de vergaderingen bij te
wonen om te
zien of je
vanaf januari
lid wil zijn.
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Update juf Lisette:

Zomerschool:

Beste ouders en kinderen,

In de week van 12 juli wordt er een speciale
zomerschool/ontdekweek georganiseerd
door de Teresiaschool en Kunstencentrum
Waalwijk. De week is bedoeld voor
kinderen die nu in groep 4,5 of 6 zitten en
die een taalstimulans goed kunnen
gebruiken. Kinderen van alle basisscholen in
de gemeente Waalwijk kunnen meedoen.
Denkt u dat uw kind deze stimulans goed
kan gebruiken, dan vragen wij u het
formulier dat u in de bijlage van deze mail
vindt, in te vullen en te mailen naar
infoteresiaschool@leerrijk.nl of af te geven
op de Teresiaschool. Na aanmelding
beslissen wij welke kinderen in aanmerking
komen voor de Zomerschool/ Ontdekweek.
U krijgt daar later per mail een bevestiging
van. Na de bevestiging ontvangt u vanuit
Kunstencentrum Waalwijk de factuur per
mail.

Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat
in deze bijzondere tijden.
Zoals jullie weten ben ik 25
december bevallen van onze dochter Noa,
waar we super trots op zijn. Toen Noa twee
weken oud was, kregen we te horen dat ze
heupdysplasie en luxatie had. We zijn toen
meteen gestart met een spreidbroek. Eerst
zijn we gestart met een behandeling in
Turnhout, maar toen bleek dat er totaal geen
verandering kwam in haar heupen, zijn we
doorgestuurd naar Antwerpen. Omdat Noa
hoge prioriteit had, mochten we in de
Corona tijd gewoon met haar naar het
ziekenhuis. Vorige week zijn Noa en ik
opgenomen in Antwerpen. Ze is een week in
tractie gelegd en heeft onder narcose een
gipsbroek gekregen. Ze zal deze twee
maanden dragen. Voor mij was dit een reden
om mijn verlof te verlengen tot het einde
van het schooljaar, omdat ik graag voor haar
thuis wil zijn. Daarbij heb ik ook een zeer
moeilijke maar weloverwogen beslissing
genomen. Volgend jaar wil ik dichterbij huis
gaan werken, waardoor ik helaas ga stoppen
op Basisschool Baardwijk. Ik vind het
ontzettend jammer, dat ik dit schooljaar niet
meer Af kan maken. Ik kom graag nog een
keertje naar school om afscheid te nemen
van de kinderen.

Jaarkalender:
De nieuwe jaarkalender voor het schooljaar
2020/2021 is uit. U vindt hem in de bijlage
bij deze Klepper.

Het gaat jullie goed!
Groetjes Lisette
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