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

Nieuwsbrief februari 2021
Goes, februari 2021
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
Wat een vreemde rust in de school. Wat een stilte op het schoolplein…..deze rust en deze stilte
wennen niet. We willen op onze school leerlingen zien, aan leerlingen lesgeven. We willen onderwijsbedrijvigheid in onze school. Nee, dit went niet, ook niet in een tweede lockdown. Wat wel steeds
meer gaat wennen is het onderwijs geven op afstand. Daar vinden wij steeds meer onze draai in, daar
ontwikkelen we ons als team in. Maar blijft staan, dat fysiek onderwijs, dat oprecht, puur, uitdagend,
gedifferentieerd en doelgericht is, het beste blijft voor de ontwikkeling van de leerlingen.
De nieuwsbrief van januari was ik begonnen met een aantal vragen over de (nabije) toekomst en de
activiteiten die op school plaats gaan vinden.
Op één vraag kan ik al antwoord geven en deze is dat we tot 8 februari online les blijven geven. Of we
nog voor de voorjaarsvakantie fysiek les mogen gaan geven is op dit moment nog niet bekend. Ik
breng u daarvan op de hoogte zodra ik dat weet.
Als u vragen heeft, of u wilt iets weten, dan ga ik graag in gesprek.
Onderwijskundig:
In de groepen 3 t/m 8 hebben de collega’s stappen gemaakt betreft het online lesgeven. De leerlingen
krijgen meer online les en worden zo meer betrokken bij ons onderwijs. De leerkrachten blijven in
contact met de leerlingen en met u als ouder(s) / verzorger(s), om het onderwijs ook online af te
stemmen.
In de onderbouw hebben de leerkrachten contact met hun leerlingen via “meet” en worden er
uitdagende filmpjes gedeeld en kunnen de leerlingen aan de slag met gevarieerde opdrachten.
Op dit moment is de noodopvang goed georganiseerd, de leerlingen werken in de ochtend in hun
eigen klas en in de middag werken ze in een andere ruimte of in hun klas.
Data op een rij:
-

maandag 1 februari studiedag gaat niet door, leerlingen krijgen online les.

-

vrijdag 12 februari, de leerlingen krijgen hun rapport ( groep 3 t/m 8), dat was eerst 5
februari.

-

In de week van 22 februari staan de rapportgesprekken gepland, dat was eerst de week van
8 februari.

-

De collega’s van de groepen 1-2 en 2 hebben online gesprekken gepland in de week
van 25 januari en 1 februari.
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-

vrijdag 12 februari: carnaval

-

maandag 15 februari is het vakantie

-

woensdag 3 maart: studiedag, alle leerlingen zijn vrij.

-

Het vakantierooster van het schooljaar 2021-2022 staat op onze website, zie link.

-

Nieuwsbrief van de bibliotheek, zie link,  informatie t.a.v. het digitale aanbod en de afhaal
bibliotheek.

(Deze data zijn onder voorbehoud.)

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.
Laten we er samen het allerbeste van maken.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse

____________________
Bijlage: 1, de leesconsulent stelt zich voor.
Bijlage: 2, Inloopspreekuur Ondersteuning bij opvoeding
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Bijlage: 1
Onze leesconsulent,
Mijn naam is Francisca Meedendorp en ik mag vanuit de Bibliotheek op School
iedere donderdag bij jullie op school aan de slag. We gaan natuurlijk heel veel
leuke boeken ontdekken en hoe je deze bij de bibliotheek kunt lenen. Vindt je
lezen saai? Dan gaan we samen het lezen (weer) leuk maken!
Voor jullie als ouders/verzorgers is het leuk om mij op facebook te volgen.
Hierop geef ik boekentips maar laat ik ook aan jullie zien wat ik op mijn scholen
aan lessen aanbied en nog veel meer tips en ideeën rondom de bibliotheek en
leesplezier.
Facebook: Leesconsulent Francisca
Heeft u als ouders misschien vragen rondom het leesplezier van uw kind dan ben
ik altijd bereikbaar via de mail: f.meedendorp@bibliotheekoosterschelde.nl Ik
denk graag met u mee!
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Bijlage: 2
Inloopspreekuur Ondersteuning bij opvoeding
Steeds vaker krijgen de intern begeleiders te maken met opvoedvragen of problemen bij hun
leerlingen en de ouders. Op het moment dat deze vragen niet school gerelateerd zijn, is het fijn als
een deskundige op school aanwezig is waar leerlingen, ouders, maar ook leerkrachten zonder
afspraak binnen kunnen stappen om hun vraag of probleem te bespreken.
Daarom is er vanaf nu een inloopspreekuur op onze school op alle dinsdagen van 14:30u tot 15:30u
in de ruimte bij de kleutergroepen. Het spreekuur is een initiatief van Centrum Jeugd & Gezin (CJG),
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn
Oosterschelderegio (SMWO). Iedere week is er een deskundige op school aanwezig waar ouders,
leerlingen en leerkrachten vrijblijvend met al hun vragen binnen kunnen lopen. Afhankelijk van de
gestelde vraag beantwoordt de deskundige deze ter plekke, of geeft advies over mogelijke
vervolgstappen.
Iedere week is één van de drie deskundigen aanwezig. Hoewel iedere deskundige gespecialiseerd is
in een eigen werkveld, maakt het niet uit bij wie men binnenstapt om een vraag of onderwerp te
bespreken. De deskundigen staan in onderling nauw contact met elkaar en zorgen ervoor dat elke
vraag door de juiste deskundige wordt opgepakt. Zij vormen samen een vast team, die de school en
de wijk goed kennen.
Jeugdconsulent CJG
De jeugdconsulent van het CJG kan helpen bij vragen over de thuissituatie, gezondheid, opgroeien of
opvoeden. De jeugdconsulent gaat met een ouder, jeugdige en/of andere betrokkene in gesprek om
de vraag of het doel helder en inzichtelijk te krijgen. Als het nodig is dan maakt de jeugdconsulent in
overleg met de ouder een doorverwijzing naar een professionele jeugdhulporganisatie. Het CJG blijft
bij een doorverwijzing op de achtergrond betrokken.
Jeugdverpleegkundige GGD
De jeugdverpleegkundige van de GGD kan helpen bij vragen over groei, voeding, ontwikkeling,
zindelijkheid of gedrag van een kind. Hij of zij richt zich op het signaleren van lichamelijke, psychische
en sociale problemen bij kinderen. Daarnaast kan hij of zij aanvullend advies en voorlichting geven
aan ouders over leefstijl en opvoeding.
Schoolmaatschappelijk werker SMWO
De schoolmaatschappelijk werker van SMWO kan helpen bij vragen over de thuissituatie, school of
opvoeding. Ook kan een leerkracht of interne begeleider met een vraag komen als hij of zij zich
zorgen maakt om een leerling. De hulp en begeleiding bestaat meestal uit drie gesprekken. Als het
nodig is, kan de schoolmaatschappelijk werker ook doorverwijzen naar andere instanties. De rol van
schoolmaatschappelijk werker is vooral ondersteunend en ontzorgend voor zowel de school als de
ouders.
Wacht niet tot de in jouw ogen juiste discipline aanwezig is tijdens het spreekuur. De deskundigen van
CJG, SMWO en GGD staan in nauw contact met elkaar en stemmen met elkaar af. Je kunt dus voor
elke vraag bij iedere deskundige binnenstappen tijdens het spreekuur!
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