NIEUWSBRIEF 29-4-2022
Agenda
29 april
2 mei
3 mei

Koningsspelen
School dicht
Route 8 toets

Beste ouders, verzorgers,
Hopelijk heeft iedereen genoten van de
Paasvakantie en natuurlijk van Koningsdag
afgelopen woensdag. Het was een bijzondere
week met een vrije dag en vandaag natuurlijk
de Koningsspelen. Vanochtend hebben we
genoten van een heerlijk ontbijt en daarna
hebben de kinderen onder begeleiding van
hun leerkracht het spellencircuit doorlopen.
Het was een mooie dag!
Zoals u wellicht al gezien heeft, hebben we
een nieuwe website. We zijn er zelf erg blij
mee en al is hij nog niet helemaal klaar, veel
informatie over de school is hier al te vinden.
We horen graag hoe de nieuwe website u
bevalt.
Na het lange weekend gaat groep 8 aan de
slag met de Route 8 toets. We wensen hen
hier alvast heel veel succes bij aankomende
dinsdag. Zet hem op allemaal!
Voor nu wensen we u veel leesplezier toe en
een goed lang weekend!

9 mei
11 mei
23 – 27 mei

Start Cito-toets
Denktank
Meivakantie

Personele mededelingen
We hebben een opvolgster voor Pim
gevonden. Haar naam is Chantal Schreurs,
momenteel werkt Chantal nog in Nederland
maar na de zomer zal ze ons team en dat van
het Vespucci komen versterken. In de
volgende nieuwsbrief zal zij zich uitgebreid aan
u voorstellen.
De RvB is nog op zoek naar iemand met een
onderwijskundige achtergrond die graag een
bijdrage zou willen leveren aan de RvB vanuit
die invalshoek. De vacature is eerder al via
Parro verzonden en is ook terug te vinden op
onze facebookpagina. Bent u of kent u iemand
die deze rol zou willen vervullen, dan kunt u
contact opnemen via
RvB@schroederschool.net

Feedback rapport gevraagd
Dank aan alle ouders die de enquete al hebben
ingevuld met betrekking tot het rapport.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben: invullen
is nog mogelijk. Hieronder nog even de
toelichting. Alvast dank voor uw input!
We willen graag toe naar een resultaat- en
procesgericht rapport waarin we in de
driehoek kind- leerkracht – ouder naar voren
willen laten komen.

Graag ontvangen we daarbij uw feedback.
We vinden het belangrijk om uw mening mee te
nemen in eventuele aanpassingen van ons rapport.
De feedback bestaat uit een 3-tal open vragen. U
ontvangt via uw mail een uitnodiging om een
vragenlijst in te vullen. In deze mail staat ook uw
gebruikersnaam. Er is ook een wachtwoord nodig.
Dat wachtwoord heeft u al, indien deze toegang
heeft tot het Ouderportaal. Heeft u die toegang niet,
dan klikt u op ‘wachtwoord vergeten’ en krijgt u per
direct een wachtwoord in de mailbox. Alvast
bedankt voor het meedenken.

Pilot keuzeuur van start
Op donderdag 5 mei starten we 2
donderdagen met een pilot keuzeuur. Wegens
het succes van de Bouw-, Art- en Green Teams
hebben we besloten alle kinderen de kans te
geven hun talenten te ontdekken of uit te
breiden.

Aandacht voor routines.
Zoals we eerder al hebben aangegeven willen we de
komende tijd onze routines evalueren, op papier
zetten en evt. nieuwe routines schoolbreed
invoeren.

Reminder: schoolband 3 mei van start!
De audities zijn afgerond en de kinderen
weten inmiddels welke rol ze binnen de band
krijgen. De eerste bijeenkomst van de band
zal onder schooltijd plaatsvinden op 3 mei.
We starten dan gezamenlijk met het
repeteren van ons eerste liedje. Het is de
bedoeling dat de kinderen thuis af en toe
blijven oefenen, zodat we uiteindelijk op het
podium een mooi optreden kunnen
verzorgen.

We willen het begin van de dag, als school, zoveel
mogelijk hetzelfde beginnen. Na de bel komen de
kinderen binnen en begroeten de kinderen en de
leerkracht elkaar bij de deur. De dag wordt
doorgesproken. Dit is een belangrijk deel, want de
kinderen weten hoe de dag eruit gaat zien, ze weten
waar ze aan toe zijn.
We merken dat een aantal kinderen nog steeds vaak
te laat binnenkomt. Deze kinderen missen dit begin
en dus deze routine. Dit heeft invloed op het kind
maar ook op de rest van de leerlingen, ze worden
gestoord in hun routine. Het is dan ook van belang
dat kinderen op tijd op school zijn, zodat ze door de
leerkracht begroet kunnen worden en als groep de
dagplanning door kunnen nemen.

Dit gaan we dit jaar voorzichtig uitproberen in
2 keuzeuren. Alle leerkrachten verzorgen dan
een les rondom een expertise/kwaliteit die ze
zelf hebben. De kinderen kunnen zich
intekenen voor een activiteit. Bij succes hopen
we deze insteek met hulp van een aantal
ouders die hun expertise ook willen inzetten
volgend jaar structureel te kunnen inzetten in
een vast keuzeuur, waarin kinderen
gedurende een periode kennis maken met
bijvoorbeeld: Kunst en cultuur, techniek en
robotica, sport, etc.

Verlofaanvraag meivakantie
Onze meivakantie wijkt af van de reguliere lokale
vakanties. Daarom wijzen we u graag op het
volgende, mocht u voornemen zijn in deze week
het eiland te verlaten, dan dient u een bij de
immigratie een verlofbrief te laten zien. U kunt
een verlofbrief voor onze afwijkende verlofdagen
bij de administratie aanvragen.
Zie bijlage.

Peuters en kinderen uit groep 1/2 mogen
wel naar school als zij een normale
verkoudheid hebben. Ze moeten wel
thuisblijven als:
-

het kind evident ziek is (koorts
en/benauwdheid)
een ouder Covid-19 gerelateerde
klachten heeft

Afwijkende vakantiedagen:
23 t/m 25 mei 2022
4 t/m 6 juli 2022
12 t/m 19 augustus 2022
Covid
Op het moment hebben wij geen positief geteste
leerlingen, die bij ons bekend zijn. Mocht u een
positief testresultaat nog niet hebben
doorgegeven, dan verzoeken we u dit alsnog te
doen (info@schroederschool.net)
Positief testresultaat
Wanneer uw kind of een gezinslid positief test
willen we u vragen dit door te geven aan de
leerkracht of aan de leerlingenadministratie:
info@schroederschool.net
Maatregelen bij klachten
Kinderen uit groep 3 t/m 8 blijven thuis bij
klachten en laten zich (in overleg met de huisarts)
zo nodig testen. De symptomen van de
Omicronvariant betreffen voornamelijk
verkoudheidsklachten, zoals loopneus, niezen,
keelpijn en neusverkoudheid.
Houd tevens de volgende symptomen in de gaten:
reuk en/of smaakverlies, hoesten, benauwd
gevoel, koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree,
overgeven, duizeligheid.
Een kind mag weer naar school als er geen
klachten meer zijn of als de leerling negatief getest
is.

Maatregelen bij een besmetting
Test iemand uit het gezin positief, dan
dient het gezin 10 dagen in quarantaine te
gaan. Hierbij wordt een uitzondering
gemaakt voor personen die recentelijk
genezen zijn van de Omicronvariant of
personen die geboosterd zijn. Zij hoeven
niet in quarantaine.
Kinderen die gevaccineerd zijn of
recentelijk genezen zijn van de
Omicronvariant hoeven, wanneer iemand
uit het gezin positief test, ook niet in
quarantaine.

