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

Nieuwsbrief november 2021

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De herfstvakantie laten we weer achter ons en gaan de maanden november en december tegemoet.
Tot op heden is er altijd vervanging geweest als er een leerkracht afwezig was. Als u de media volgt,
leest u dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat er altijd vervanging is. Mij maakt het dan ook trots
dat we het nog steeds voor elkaar krijgen als team om de groepen onderwijs te blijven geven.
We gaan er weer tegenaan met elkaar!
Onderwijskundig
Op de studiedag op 12-11-2021 gaan we aandacht besteden aan ons rekenonderwijs in de groepen 4
t/m 8. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe we ons onderwijs eventueel anders kunnen gaan
organiseren.
De kleutergroepen en de groepen 3 hebben een studiedag olv Het Kleine Avontuur ( zie link). We
gaan het met elkaar hebben over:
-

Basiskennis spelend, onderzoekend en ontwerpend leren

-

Breinontwikkeling

-

Stimuleren van creatief denken

-

Leerkrachtenrol tijdens spelend leren: loslaten, observeren, kindgesprekken, reflecteren,
stimuleren en begeleiden.

Het wordt voor onze een leerzame studiedag. Als u er vragen over heeft, horen of lezen wij dat graag.

Ik deel graag met u de items die wij hebben opgenomen in het actieplan 2021-2022:
1. Invoeren van een nieuwe rekenmethode in de groepen 3 t/m 8.
2. Het team van de Bisschop Ernstschool gaat een teamscholing volgen over hoogbegaafdheid.
3. In het schooljaar 2021-2022 willen we een bibliotheek in de school realiseren. Tevens willen
we de leesconsulent betrekken in de groepen.
4. We gaan inzetten als team op: executieve functies, mindfulness en prikkelverwerking.

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”
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Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 (herhaling)
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 wordt als volgt betaald:
-

De leerlingen van de kleutergroepen betalen aan het begin van het schooljaar €30,-, hierin
zijn de kosten van de schoolreis en de andere kosten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval in
meegenomen.

-

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 betalen €40,-, hierin zit de
schoolreis bij inbegrepen naast de kosten zoals Sinterklaas, kerst en carnaval.

-

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 betalen €80,- daar zit het kampgeld
bij inbegrepen, naast de kosten zoals Sinterklaas, kerst en carnaval.

De school geeft de gelegenheid om het bedrag in de eerste twee maanden van het schooljaar over te
maken, mag ook in termijnen. Het bedrag wordt overgemaakt op de rekening van: de Ouderraad,
Stichting Prisma ( NL82 RABO 01577223 25 o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren) en groep).
Actuele informatie COVID-19
Zoals u wellicht heeft gemerkt, gaat bij een positieve testuitslag van een leerling of een medewerker
niet meer heel de groep in quarantaine. In nauw overleg met de GGD wordt besloten wat er
gecommuniceerd wordt naar de ouder(s) / verzorger(s) en hoe er gehandeld gaat worden.
Zoals u heeft gelezen in het weekbericht van 22 oktober, is er nog geen inloop in de groepen.
Als u vragen heeft, of het anders ziet, ga ik graag met u in gesprek. We willen samen op blijven
trekken.
Data op een rij:
-

Vrijdag 5 november start Week van de Mediawijsheid

-

Vrijdag 12 november studiedag, alle leerlingen zijn vrij deze dag

-

In de week van 29 november staan de voortgangsgesprekken groepen 3 t/m 8 gepland.

-

Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas op bezoek.

Tot slot:
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 op onze school.
Tot ziens op het plein van onze school.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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