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

Nieuwsbrief april 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De laatste weken beginnen steeds vaker te lijken op weken van voor het Covid-19 tijdperk. Inmiddels
hebben we gecommuniceerd dat we bij ziekte niet direct overgaan op online lesgeven. Dit besluit
geeft meer rust voor de collega’s en voor de leerlingen die wel in de groep aanwezig zijn.
We hopen in deze “onderwijs- flow” naar de meivakantie toe te werken.
Continurooster, hoe verder?
De afgelopen weken hebben we de pilot gedraaid van het vier gelijke dagen model en en het vijf
gelijke dagen model en er is gestemd. Op maandag 28 maart is de MR van onze school bij elkaar
geweest en kunnen we het volgende met jullie delen.
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De afgelopen periode hebben wij de pilot continurooster gedraaid. Bedankt voor uw flexibiliteit tijdens
de pilot en het uitbrengen van uw stem, 86% heeft gestemd. Naar aanleiding van deze stemming
komt de MR tot de conclusie dat we het huidige rooster voortzetten, er zal dus geen continurooster
gedraaid gaan worden op de Bisschop Ernstschool. Er was geen overtuigende meerderheid om over
te stappen naar een ander rooster, de uitslag was ongeveer 50/50. Over vier jaar is de intentie daar
om weer een stemming te houden.
Mocht u vragen hebben dan ben ik bereid om deze mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
David van Vliet.
(voorzitter MR)
Inloop vanaf 21 maart:
Vanaf maandag 21 maart kunnen we de inloop weer vormgeven zoals we hebben beschreven in de
presentatiegids.
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Kleutergroepen A en B
Bij de kleutergroepen A en B is er 2 keer per week een inloop gedurende het gehele jaar op
maandag- en woensdagochtend. Op dinsdag, donderdag en vrijdag mogen de kinderen tot aan de
eigen klassendeur gebracht worden door de ouders. Bij het uitgaan van de school kunt u wachten
achter het hek bij het stuk plein waar de appel staat. De kinderen komen met de leerkracht naar
buiten.
Kleutergroepen C en D
Voor de kleutergroepen C en D zijn er tot de kerstvakantie twee inloopmomenten, namelijk de
maandag- en de woensdagochtend. Na de kerstvakantie is er nog maar één inloopmoment, namelijk
de woensdag. Op de dagen dat er geen inloopmoment is worden de kinderen buiten opgewacht door
de leerkracht op het stukje plein bij de schommel en mogen ze zelfstandig naar de klas.
Groepen 3 t/m 8
In groep 3 en 4 is het iedere maandag inloop. Voor de andere groepen is de inloop iedere eerste
maandag van de maand. Mocht de eerste maandag een vrije dag zijn, dan wordt de inloop een week
opgeschoven. Op de dag van de inloop mogen de ouders 10 minuten voor begintijd met de
kinderen mee naar binnen. Tijdens de inloop kunt u het werk bekijken van uw kind. Tevens kunt u
vragen stellen aan de groepsleerkracht. Op de dagen dat het geen inloop is mogen de kinderen vanaf
10 minuten voor de begintijd naar binnen. Dit betekent dat de kleutergroepen en de groepen 3 en 4
vanaf 8.30 uur naar binnen mogen en de groepen 5 t/m 8 vanaf 8.15 uur.
Paasviering:
Ons streven is om de paasviering dit schooljaar op 14 april in de Katholieke kerk in Goes te houden.
We brengen u volgende week verder op de hoogte.
Data op een rij:
-

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 staat op onze website, zie link

-

donderdag 14 april, paasviering

-

Vrijdag 15 april en maandag 18 april zijn alle leerlingen vrij

-

Vrijdag 22 april zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om 14:00u vrij ivm de
Koningsspelen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die opgehaald worden door
kinderopvang Sneeuwwitje blijven tot 15:00u op school.

-

Meivakantie is vanaf maandag 25 april. Op maandag 9 mei zijn alle leerlingen weer welkom
op de Bisschop Ernstschool.

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”

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

Nieuwsbrief april 2022
-

Na de meivakantie besteden we met heel de school ruim aandacht aan verkeer en
verkeersveiligheid tijdens de verkeersweek.

Verkeersveiligheid
Vanuit de MR praten wij iedere vergadering over de verkeerssituatie op de Bergweg.
Op 7 februari is de verkeerskundige van de Gemeente Goes aangesloten bij onze vergadering.
Hij heeft onze vragen beantwoord en uitgelegd wat de plannen zijn vanuit de Gemeente Goes.
Op de lange termijn wordt een plan gemaakt voor Goes-Oost waar de Bergweg als
verkeersader onderdeel van is.
Voor de zomervakantie zal de bestrating worden uitgebreid voor de school zodat er meer
ruimte is voor ouders en fietsen.

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