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Vanuit de directie 

PERSONEEL IN CORONATIJD  

Waar we normaal afhankelijk zijn van de gezondheid van 20 personeelsleden, zijn we nu ook afhankelijk 

van de gezondheid van de gezinsleden van het personeel. Dat betekent dat het elke dag een uitdaging is 

om alle groepen te voorzien van een leerkracht. Zieke gezinsleden, een leerkracht die een beetje snottert; 

allemaal redenen waarom een leerkracht soms niet op school kan/mag zijn, ondanks het feit dat iedereen 

van goede wil is. De kans dat we een groep/groepen naar huis moeten sturen omdat we te weinig 

leerkrachten hebben, is dan ook zeker aanwezig. Houd daarom uw mail dagelijks in de gaten, zodat 

u zo tijdig mogelijk geïnformeerd bent in geval van calamiteiten. Mochten groepen thuis zitten, dan 

zullen we, om de lessen en het contact met leerlingen en ouders zoveel mogelijk vorm te geven, in de 

onlineomgeving werken. U heeft hierover vandaag een aparte mail ontvangen en kinderen die nog geen 

inloggegevens hadden, krijgen die deze week op papier mee naar huis. Het kan nu ook voorkomen dat 

extra ondersteuning uitvalt omdat die leerkrachten voor de klas staan. De groep heeft dan de prioriteit. Het 

blijft dus spannend. 
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STUDIEDAG EN OUDERGESPREKKEN  

Maandag na de herfstvakantie is een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. Leerkrachten gebruiken de 

studiedag om Zien (over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind) in te vullen. Dit is de basis voor 

de oudergesprekken die een week later plaatsvinden. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 hebben ook nog 

scholing i.v.m. de nieuwe methode voor wereldoriëntatie die ze aan het uitproberen zijn.  

U ontvangt de link om aan te melden voor oudergesprekken bij deze Stip. Vooralsnog gaan we ervan uit 

dat de gesprekken op school kunnen plaatsvinden. Hierbij mag per kind één ouder aanwezig zijn. Mocht 

het niet mogelijk zijn om elkaar fysiek te ontmoeten, dan zullen we de gesprekken op een andere manier 

door laten gaan. 

MUSEUMBEZOEKEN E.D.  

Hoe vervelend we het ook vinden, voorlopig mogen excursies, museumbezoeken en scholenbezoeken van 

groep 8 niet doorgaan i.v.m. corona. Ons bestuur gaat u hier nog een brief sturen. 

OUDERPANEL 

In het (online) ouderpanel hebben we de enquête over de Coronatijd besproken. Verder hebben we het 

gehad over allerlei activiteiten die er gepland staan. Hoe kijken ouders hiernaar? Wat betekent dit voor de 

school. Verder hebben we het gehad over de nieuwe methode voor wereldoriëntatie die we aan het 

uitproberen zijn. Ook hebben we het gehad over de nieuwe sociolessen en wat ouders daarvan horen/zien.  

LEERLINGENRAAD 

Afgelopen dinsdag vond de eerste echte vergadering met de leerlingenraad plaats. Ze hadden als opdracht 

om te kijken hoe de boekenkasten in de klassen kunnen worden opgeschoond en welke nieuwe boeken ze 

graag zouden willen hebben. Verder kwamen de nieuwe sociolessen nog aan bod. Kinderen geven aan dat 

ze het leuke lessen vinden en dat het zinvol is om met elkaar over dit soort zaken te praten. 

SPELLETJESOCHTEND KLEUTERS  

Omdat het toelaten van ouders in de school onder schooltijd zoveel mogelijk beperkt moet worden, kunnen 

we de spelletjesochtend niet met ouders doen. De leerlingen uit de hogere groepen gaan daarom spelletjes 

spelen met de kleuters. Op die manier geven we toch invulling aan de leerdoelstelling.  

ST. MAARTEN LAMPIONNENOPTOCHT  

Omdat de lampionnenoptocht onder begeleiding van ouders 

plaatsvindt en we daar niet de 1,5 meter afstand voor kunnen 

garanderen, hebben we besloten dat de lampionnenoptocht dit 

jaar geen doorgang kan vinden.  

DAG VAN DE LEERKRACHT  

5 Oktober is de (internationale) dag van de leerkracht. We 

doen deze dag altijd iets extra’s voor het team. Ook de 

ouderraad heeft aan ons gedacht. We kregen een pan met 

heerlijke vers gemaakte soep en meerdere tegoedbonnen voor 

soep op een later moment. De soep was erg lekker en het 

gebaar wordt bijzonder gewaardeerd door het team.   
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SCHOOLREGELS 

Met het team hebben we onze schoolregels vernieuwd en in een eigentijds jasje gestoken. Deze zullen 

binnenkort in de school en in de klassen worden opgehangen.  
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AANMELDEN BROERTJE(S)/ZUSJE(S) 

Al eerder meldde ik u dat we veel aanmeldingen hebben van kinderen. Daarom gaan we in januari een 

derde kleutergroep opstarten. Ouders van groep 1-2 krijgen daarover een aparte mail. In deze tijd van het 

jaar moeten wij ook al aan de slag met de begroting. Daarom moeten we daar zo goed mogelijk proberen 

te voorspellen welke groepsgroottes we hebben. Daarom is het fijn om al aanmeldformulieren te hebben 

van broertjes en zusjes die volgend schooljaar instromen. Dat formulier vindt u op de site. Wilt u ook al 

kinderen voor latere jaren nu inschrijven, dan mag dat natuurlijk ook. Zo hebben wij goed zicht op de 

toekomst.  

 

Vanuit het team 

SCHOLENBEZOEKEN 

Groep 8 zou zoals ieder jaar een bezoek aan de voortgezet onderwijsscholen Carolus Borromeus College, 

Dr.-Knippenbergcollege en Jan van Brabant College brengen.  

We zijn vorige week begonnen met een bezoek aan het Carolus. We hebben daar geluisterd naar 

informatie over de school en uitleg gekregen over welke niveaus er allemaal zijn. Ook hebben we heerlijk 

gegymd en zijn we meegenomen in de wereld van de Vikingen bij tijdens een geschiedenisles.  

Gisteren zouden we naar het Jan van Brabant College zijn geweest. Helaas is dit door de, door het bestuur 

van Qliq genomen Corona-maatregelen, niet doorgegaan. Ook het voor volgende week geplande bezoek 

aan het Knippenbergcollege gaat niet door. We zijn in overleg met het Jan van Brabant College en het 

Knippenbergcollege of zij op een andere manier iets voor de leerlingen van groep 8 kunnen betekenen, 

zodat ze toch wat meer van de school kunnen zien en/of te weten komen. 

Enkele kinderen bezoeken nog scholen buiten Helmond. Zij nemen daar deel aan minilesjes of bezoeken 

informatiebijeenkomsten. Op 7 februari zijn de open dagen van de VO-scholen in Helmond. De leerlingen 

krijgen hun schooladvies in februari en moeten zich op 8 en 9 maart aanmelden bij de VO-school van hun 

keuze. 

 


