MAANDBRIEF
Bulletin 183 – APRIL 2020

Maandbrief
Als school willen we u graag op de hoogte brengen en
houden van alle ontwikkelingen binnen onze school.
Vandaar dat de mogelijkheid bestaat om regelmatig een
bulletin te downloaden, of af te drukken, via onze
website www.rendierhof.nl !
Website voor de kids van JL-Rendierhof:
Kids.rendierhof.nl

Belangrijke data.
20 april t/m 5 mei
10 mei
12 mei
12 en 13 mei
21 en 22 mei
28 mei

Meivakantie
Moederdag
Thema-uur groep 1-2
Schoolfotograaf
Hemelvaart
Maandbrief juni

De data 12 en 13 mei zijn onder voorbehoud, aangezien
we bij het verschijnen van deze maandbrief nog niet
weten wanneer de scholen weer open gaan.

Beste ouders,
De afgelopen weken hebben alle kinderen van onze
school thuis hard gewerkt aan hun schooltaken.
Waar iedereen in eerste instantie schoolwerk had
opgehaald om thuis te kunnen maken, veranderde dit
twee weken geleden, toen de juf of meneer via de
laptop (of pc, tablet of telefoon) zichtbaar werd en van
daaruit weer les ging geven en filmpjes postte met
instructies en verhalen.
Voor iedereen was dit een enorme verandering;
kinderen zagen niet alleen hun leerkracht, maar ook hun
klasgenoten weer terug via Teams.
Voor ouders heeft dit tot nu toe voor een hele flinke
uitdaging geleid, om de kinderen te begeleiden bij hun
schoolwerk, maar ook verzorger en ouder te kunnen zijn
en in veel gevallen ook zelf te moeten werken thuis.
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Uiteraard was het ook voor onze leerkrachten erg
wennen om op afstand contact te zoeken met alle
kinderen en via een cameraatje lessen te geven aan hun
groep.
Ik ben als directeur dan ook erg trots op alle kinderen,
die ook op jonge leeftijd al vaak goed in staat zijn om
om te gaan met deze manier van les krijgen en best
geduldig konden zijn tijdens de lessen tot nu toe.
Trots op u als ouders, die geconfronteerd worden met
veel verantwoordelijkheden tegelijk en trots op onze
leerkrachten, die zich in een paar weken zoveel eigen
hebben gemaakt om de kinderen op afstand les te
kunnen geven.
Pas na volgende week dinsdag zullen we weten hoe de
situatie gaat zijn na de meivakantie. Er zijn nog veel
scenario's denkbaar waarin de scholen dicht blijven,
gedeeltelijk open zullen gaan of voor een beperkte
groep per dag open zullen gaan. Na dinsdag gaan we
ons als schoolleiding buigen over de mogelijkheden en
zullen u hiervan op de hoogte brengen voor het einde
van de vakantie.
In de meivakantie is er ook echt sprake van vakantie.
Alle schoolbesturen in Tilburg hebben gezamenlijk
afgesproken om geen lessen aan te bieden en geen
nieuwe pakketten aan te bieden voor kinderen.
Wat wel door zal gaan, is de noodopvang zoals die al
sinds de sluiting van de scholen plaats vindt. Alle
kinderen van ouders met vitale beroepen, maar ook
ouders van kinderen in kwetsbare situaties, die
momenteel gebruik maken van de noodopvang, hebben
inmiddels een brief ontvangen waarin zij konden
aangeven of zij ook in de meivakantie gebruik maken
van opvang. In de vakantie zal die niet in een klaslokaal
zijn, maar wordt die geregeld op de BSO binnen ons
eigen Kindcentrum Rendierhof.
Voor nu wens ik u allemaal een plezierige gezinstijd toe
in de meivakantie, met waarschijnlijk erg mooi weer en
hopelijk voor iedereen in goede gezondheid. Graag zie ik
u allemaal weer terug op school, maar wel volgens de
afspraken die we hoogstwaarschijnlijk zullen gaan
maken.

Tel. 013-4670809

Aanmelden broertjes/zusjes

even de tijd voor te nemen als u dit nog niet gedaan had
of er nog niet aan toe was gekomen.

Voor de aanmelding van broertjes en/of zusjes van
leerlingen van onze school voor schooljaar 2020-2021,
vragen wij u contact op te nemen met Monique Hermus
voor een (evt. telefonisch) intakegesprek. Het gaat om
kinderen die 4 jaar worden in de periode mei 2020 tot
en met mei 2021.

Aan de hand van 11 vragen meten we uw tevredenheid
over het schoolklimaat, het onderwijs en de
communicatie van de school. Het beantwoorden van de
vragen zal minder dan 5 minuten in beslag nemen.
De resultaten van het onderzoek gebruiken we voor het

SchoolVenster v

Aanmelden kan onder andere via de app (onder het
kopje ‘onze school’) of via de mail:
monique.hermus@opmaatgroep.com.
Monique werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

eigen
an
onze
school
op scholenopdekaart.nl. Op deze site geven scholen
inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die
voor elke school hetzelfde zijn. De gegevens komen van
DUO, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. De
informatie gaat bijvoorbeeld over het profiel van de
school en de organisatie van het onderwijs. De
resultaten van een onderzoek naar de tevredenheid van
ouders/verzorgers horen daar ook bij. Hiervoor is een
korte vragenlijst opgesteld.
U vindt de vragenlijst op:

Leerling gegevens

https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/9HRH8YN

De administratie is druk bezig om alle formulieren met
leerling gegevens te verwerken in het leerlingensysteem
Parnassys.
Alle ouders die dit al hebben ingevuld willen we heel
hartelijk danken voor hun snelle reactie.
De ouders die er nog niet aan toe zijn gekomen om het
formulier in te vullen en terug te sturen willen we
vriendelijk doch dringend vragen dit alsnog te doen.

Per gezin is één keer de vragenlijst invullen voldoende.
De vragen kunt u tot en met 30 april 2020 invullen.

Mocht u in de toekomst wijzigingen hebben in
telefoonnummers, adres, mailadres etc., wilt u dat dan
doorgeven aan Mirjam van de administratie. (Mag ook
via de mail: mirjam.dekort@opmaatgroep.com).
Zodat de wijzigingen in Parnassys kunnen worden
verwerkt (leerkrachten zijn hiertoe niet gemachtigd) en
de gegevens op to date blijven. Zij zorgt er dan voor dat
de aanpassingen ook naar de leerkracht gaan.

Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor uw medewerking!

Prietpraat
Amin (4 jaar) zegt:
Mijn neef is nu een tiener.
Ik word bijna een vijver 🙂

Oudertevredenheidsonderzoek
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Jan
Ligthartschool Rendierhof,
Een aantal weken geleden, voor het sluiten van de
scholen vanwege de Coronacrisis, hebben we
u gevraagd om net als voorgaande jaren mee te
werken aan een kort digitaal onderzoek naar de
tevredenheid van ouders en verzorgers over onze
school. Graag willen we u nogmaals verzoeken om hier
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Met vriendelijke groet,
namens het hele team van Kindcentrum
Rendierhof,
Jean-Pierre van der Horst,
directeur Jan Ligthartschool Rendierhof

Tel. 013-4670809
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