“Een school waar kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn”

Nieuwsbrief februari 2020
Goes, februari 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
Op donderdag 23 januari kwam de burgemeester van Goes op uitnodiging van de leerlingen van de
groepen 7 voorlezen op het plein. Het was een Voorleesontbijt- feest. Wat hebben we als team
genoten van de sfeer op het plein.
Onderwijskundig:
De afgelopen weken zijn de Cito toetsen afgenomen in de groepen 3-8. De uitslag van deze toetsen
geeft ons data om ons onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van uw
kind(eren).
Personeel:
Mijn naam is Shanaya Gulzar, ik ben 20 jaar oud en woon in Hansweert. Tot nu
toe was dit mijn stageplaats. Vanaf 3 februari zal ik werkzaam zijn op de
Bisschop Ernstschool als onderwijsassistent op maandag dinsdag en
woensdag. Ik kijk er erg naar uit om samen met de leerlingen aan de slag te
gaan!

Sem
Mijn naam is Sem Bekker Gouweleeuw. Ik ben 20 jaar en woon in Wilhelminadorp.
Door de week en in het weekend ben ik te vinden op het voetbalveld als trainer van
VV Kloetinge JO12-2. De laatste anderhalf jaar heb ik stage gelopen in
verschillende groepen. Per 3 februari ga ik aan de slag als onderwijsassistent op
deze school. De dagen die ik ga werken zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik heb
er erg veel zin in en kijk ernaar uit om met de kinderen te gaan werken.

Marlies afwezig
Marlies zal de komende weken afwezig zijn ivm met een operatie. Ik ben er trots op dat de vervanging
is geregeld. Juf Marian en juf Marloes (moeder van een leerling uit groep 0-1) gaan de vervanging op
zich nemen voor groep 3B. Sandra zal wisselen van dagen en zal de woensdag, donderdag en
vrijdag aan het werk zijn en Maartje en Annelies gaan werken in groep 2B. Als u vragen heeft, hoor ik
dat graag.
Afscheid Tineke:
Op woensdag 29 januari hebben we als school afscheid genomen van Tineke. Tineke gaat samen
met haar man genieten van haar dagen, zonder het onderwijs.
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Data op een rij:
- Vrijdag 14-2-2020 krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis
- Op maandag 17 en donderdag 20 februari staan de rapportgesprekken gepland voor de
leerlingen van groep 3-8.
- Woensdag 19-2-2020, studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
- Vrijdag 21 februari: carnaval. Verdere informatie volgt.
- Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari. Op maandag 2 maart hopen we alle leerlingen
weer te ontmoeten in de klassen.
Aanvulling op de kalender schooljaar 2019-2020 (herhaling)
●

Op Goede Vrijdag en Tweede Pasen zijn alle leerlingen vrij.

●

Maandag 15 juni 2020 zijn alle leerlingen vrij, ivm een studiedag op onze school.

Allerlei:
●

Voor schooltijd, 08:30u loopt ondergetekende met grote regelmaat buiten. Om 08:40u gaat de
eerste bel en start de schooldag. Voor schooltijd zijn wij samen verantwoordelijk voor uw
kind(eren). Willen jullie rekening houden met deze gedeelde verantwoordelijkheid.
Herhaling:

●

Ik wil u vragen om niet eerder van 08:30u naar binnen te gaan. Bij droog weer blijven de
leerlingen van de groepen 3-8 buiten, tenzij het inloop is op de eerste maandag van de
maand.

●

Ik wil u vragen om uw kind(eren) niet op de schommel te laten spelen om 12:00u en om
15:15u. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

●

De kleutergroepen komen naar buiten met de leerkracht. Ik wil u vragen om als ouder(s) /
verzorger(s) bij het hek te blijven staan, totdat de leerkrachten buiten zijn met hun groep. Op
deze wijze kunnen de leerkrachten het overzicht houden.

Welkom op onze school:
De volgende nieuwe leerlingen wensen wij als team een goede, leerzame en fijne tijd toe op
onze school: Amélie Cappon.
Bezoekt u ook nog onze vernieuwde website: www.bisschopernst-goes.nl.
Als u nog vragen heeft over de nieuwsbrief, over het beleid van de school, dan hoor ik dat graag.
Tot ziens op het plein of in de school.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
“Een grote school, die intimiteit uitstraalt”

