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Pasen
Op donderdag 1 april vieren wij op school het paasfeest. In verband met de strenge
coronamaatregelen gebeurt dit in de eigen klas.
We starten de dag met een paasontbijt. Dit ontbijt moeten de kinderen zelf van thuis
meenemen. Wilt u daarom voor uw kind(eren) een feestelijk ontbijtje regelen en meegeven?
Om 8.30 uur moeten de kinderen dit bij zich hebben.
Waaruit kan dit ontbijt bestaan? Enkele suggesties:
•

een gekookt eitje

•

een broodje/boterham, beschuit of cracker
met beleg erop

•

een plakje krentenbrood of een krentenbol

•

…?

•

iets te drinken

Daarnaast wordt in iedere klas een paasviering gehouden waarin aandacht is voor de
diepere betekenis van Pasen. Ook hopen we de paashaas nog op school te zien en zijn we
benieuwd of hij nog iets lekkers voor ons heeft verstopt.

Deelname themaonderzoek Inspectie van het Onderwijs
Op 10 maart jl. hebben wij een gesprek gevoerd met de Inspectie van het Onderwijs. Onze
school was namelijk aangewezen als deelnemer aan het landelijke themaonderzoek naar
kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie.
De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt in schooljaar 2020-2021 de ambities voor
kwaliteitsverbetering van scholen in samenhang met de samenstelling van de
leerlingenpopulatie. Samen met de school worden de motieven, doelen en (voorgenomen)
evaluatie van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering in kaart gebracht en wordt er
gereflecteerd op de vraag hoe die samenhangen met doelgroepen binnen de school, zoals
onderwijsachterstanden, leerlingen met hulp binnen de basisondersteuning en leerlingen met
extra ondersteuning.
Wij hebben het gesprek met de inspecteur als heel prettig ervaren. Er was sprake van
herkenning en erkenning voor onze inspanningen op het gebied van de ontwikkeling van ons
onderwijs en de leerlingzorg. We maken verantwoorde keuzes en stemmen ons onderwijs
goed af op wat de leerlingen nodig hebben. We mogen trots zijn op waar we kinderen
brengen, was de boodschap. Daar zijn wij heel blij mee!
Er komt geen verslag van dit gesprek op schoolniveau. In het rapport ‘De Staat van het
Onderwijs’ dat jaarlijks door de inspectie wordt opgesteld, komen de bevindingen van het
totale onderzoek op landelijk niveau te staan.

Schoolfotograaf
Op maandag 12 april komt de schoolfotograaf op school. Omdat vorig jaar
het maken van foto’s door de corona-schoolsluiting niet is doorgegaan willen
we dit jaar wel graag foto’s laten maken. Het is de bedoeling dat er
portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt worden. In verband met de
coronamaatregelen is het niet mogelijk om broertjes-zusjesfoto’s te maken.
Meer informatie over de schoolfotograaf volgt binnenkort.

Stagiaires
Zoals u weet bieden wij jaarlijks stageplaatsen aan studenten van diverse opleidingen. Wij
vinden het belangrijk om toekomstige collega’s de mogelijkheid te geven om praktijkervaring
op te doen. Dit jaar hebben wij 5 studenten van de Pabo die graag leerkracht basisonderwijs
willen worden. Ook hebben we een student van de opleiding tot onderwijsassistent.
Omdat ouders nu niet op school komen, zien zij soms andere gezichten op het plein of horen
hun kinderen vertellen over een andere juf of meester. Hierbij informeren wij u graag over
hun aanwezigheid in de groepen.
De volgende indeling geldt in de tweede helft van dit schooljaar:
groep 1

juf Chantal + juf Iris

groep 2

meester Coen

groep 4

meester Rik

groep 5-6

meester Ramon

groep 7-8

juf Meike + meester Coen

Omdat de stagedagen en -weken afwisselend zijn en per opleiding/leerjaar verschillend,
is het onbegonnen werk om alle stagedata aan u door te geven. Mocht u uw kind echter één
van deze namen horen noemen dan weet u waarom zij op school zijn.

