
“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun

onderwijsbehoefte”

oktober 2022
_________________________

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,

De schoolweken gaan open en dicht, de zomervakantie ligt weer achter ons en we gaan op naar de
herfstvakantie. De start- gesprekken zijn gevoerd. Ik hoop dat u goede gesprekken heeft kunnen
voeren met mijn collega’s.

Onderwijskundig

“Wat een rust en structuur biedt deze school”, zei laatst iemand tegen mij die voor het eerst op

bezoek kwam op de Bisschop Ernstschool. Ook zei zij, “Ik zie veel leerlingen die stralen en zie

leerkrachten die het naar hun zin hebben”.

Een mooi compliment voor mijn collega’s. En ik moet toegeven dat het ook zo is. Mocht u het anders

ervaren dan nodig ik u uit om een keer op een willekeurige dag de school binnen te lopen en uw

ervaring met mij te delen.

Wij vinden dat leerlingen het beste tot ontwikkeling komen in een rustige en gestructureerde

omgeving. Dat wil niet zeggen dat het stil is in de klassen en op de gangen. Verre van dat, in alle

klassen wordt intensief samengewerkt door de coöperatieve werkvormen (vraag er maar eens naar bij

uw zoon of dochter). Ook zitten de leerlingen in tafelgroepjes; leren van en met elkaar vinden wij

belangrijk. Ook het groepsdoorbrekend werken met de ateliers bij de creatieve vakken en de ict-

ateliers vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. In de kleutergroepen wordt het

spelen in de uitdagende leeromgeving gestimuleerd. Ook in de groepen drie leren de leerlingen in de

verschillende hoeken in de klas en op de gang.

Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023

In de week van 19 september heb ik u een betaallink gestuurd via Schoolkassa om de vrijwillige

ouderbijdrage te betalen. Mocht  u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben betaald, dan kan dat

alsnog.

Gedurende het schooljaar zal ik de ouder(s) / verzorger(s) die nog niet de vrijwillige ouderbijdrage

hebben betaald, een herinnering sturen via Schoolkassa.

Van de Activiteitencommissie heeft elke groep €5,- per leerlingen gekregen om iets met de klas te

gaan ondernemen. De groepsleerkracht zal u op de hoogte brengen van de activiteit.
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Data op een rij:

- Op woensdag 5 oktober is de opening van de Boekenweek. Verdere informatie volgt.

- De ouderavond die gepland stond op 5 oktober gaat niet door, deze is verzet naar 19 oktober.

Verder informatie volgt. We hopen u te ontmoeten op deze ouderavond.

- Woensdag 12 oktober hebben we een startviering met heel de school in de katholieke kerk in

Goes. We starten de viering om 09:00u. Het thema is vertrouwen uit het verhaal van Mozes.

U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen.

- Maandag 17 oktober zijn alle leerlingen vrij. We hebben een studiedag  met de volgende

onderwerpen: Burgerschap en hoe vul ik een data- analyse juist in. We gaan het hebben over

de visitatie die gepland staat op onze school.

- Maandag 24 oktober is het herfstvakantie, op maandag 31 oktober zijn alle leerlingen weer

welkom op school.

Coronavirus:

De school heeft een sectorplan Coronavirus opgesteld, deze wordt besproken in de MR van 3

oktober. Zo zijn er afspraken hoe te handelen in de verschillende fases van besmettingen.

Donkergroen fase 1: preventie.

Groen fase 2: preventie en aandacht voor kwetsbare leerlingen.

Oranje fase 3: interventie, alleen onderwijsgerelateerde activiteiten, online gesprekken.

Rood fase 4: interventie, niet alle leerlingen komen tegelijk naar school.

We houden u steeds op de hoogte.

Tot slot:

Vorig schooljaar hebben we met de Fancy Fair een mooi bedrag opgehaald om ons schoolplein

“groener” te maken. Achter de schermen zijn we hiermee bezig. We zijn tot de conclusie gekomen dat

je met € 2500, - goed op moet letten wat je kan en wil doen!

Als u vragen heeft, dan hoor of lees ik dat graag. Ik ga graag met u in gesprek over het

onderwijsbeleid dat we op dit moment met elkaar neerzetten in onze school.

Tot ziens op het plein of in de school.

Met vriendelijke groet,

Paul Constandse
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