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

Nieuwsbrief februari 2022

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De maand januari is weer voorbij!
Ik wil beginnen om de Activiteitencommissie te bedanken voor het organiseren van het Voorleesontbijt
op onze school. Zij hebben ook de leerlingen (meer dan 50) een ontbijt bezorgd. De sfeer was goed,
er werd voorgelezen en tegelijk lekker gesmuld van het ontbijt. Het ontbijt is mede mogelijk gemaakt
door:
- Mike’s fruit
- Bakkerij Den Soeten Inval
- Kaasboerderij Schellach
- Katoen
Door deze sponsoren is het een extra luxe ontbijt geworden.

Onderwijskundig
Heeft uw zoon en/ of dochter het verteld dat we nieuwe chromebooks hebben? Voor alle leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 is een chromebook beschikbaar. Op deze wijze kunnen we het ict beleid
verder uitzetten. Tevens wil ik ook gelijk zeggen, dat we digitale geletterdheid planmatig willen
uitvoeren in onze school.
Digitale geletterdheid
In de landelijke onderwijsdoelen is nog weinig aandacht voor het verwerven van vaardigheden op het
gebied van ICT. Leerlingen hebben vier typen vaardigheden nodig om goed te kunnen functioneren in
de samenleving: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational
thinking. Het is van belang dat op school aandacht voor al deze vaardigheden. Digitale geletterdheid
verdient een prominente plaats in de nieuwe landelijke onderwijsdoelen.
Voor ons onderwijs is “ict” een middel en geen doel. We zetten in op goede en doelgerichte instructies
voor de leerlingen. In de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 hebben we ook meer devices tot onze
beschikking.
Data op een rij:
-

Maandag 14 februari: studiedag

-

Vrijdag 25 februari, carnaval.

-

Voorjaarsvakantie 28 februari t/ m 4 maart
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-

Op maandag 7 maart zijn alle leerlingen weer welkom op onze school.

-

Gesprekken met ouder(s) / verzorger(s) van de kleutergroepen C en D, in week 5, 6 en 7

Rooster ( herhaling uit het weekbericht)
We gaan een pilot ‘continurooster’ 2 weken vóór de voorjaarsvakantie en 2 weken na de
voorjaarsvakantie draaien.
De pilot van van het 4 gelijke dagen model zal plaatsvinden in week 7 en 8, van 15 t/m 25 februari
2022. (Maandag 14 februari is er een studiedag.) De schooltijden zijn voor alle leerlingen dan van
8.30 uur tot 14.30 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
De pilot van het 5 gelijke dagen model zal plaatsvinden in week 10 en 11, van 7 t/m 18 maart 2022.
De schooltijden zijn voor alle leerlingen op alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.
COVID-19:
-

De leerlingen van de groepen 6-7-8 blijven twee keer in de week een zelftest doen

-

Het advies voor de leerlingen van de groepen 6-7-8 is het dragen van een mondkapje.

Quarantaine
Vanaf donderdag 27 januari passen we de aangekondigde quarantaine- maatregelen toe.
Dat houdt in dat een klas niet meer, bij meer dan drie positieve testuitslagen in quarantaine hoeft te
gaan. We zullen dit steeds met de GGD kortsluiten en u als ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte
houden.
Voor meer informatie verwijs ik u naar:
De website van Rijksoverheid

Carnaval 25 februari
Op 25 februari vieren wij carnaval op school. De leerlingen worden verkleed op school verwacht. De
leerlingen krijgen iets lekker van school, maar mogen ook hun eigen fruit en drinken meenemen. De
groepen 1 t/m 4 zullen om de beurt in hun eigen bubbel in de blauwe zaal carnaval vieren. Hier zullen
spelletjes gespeeld worden en uiteraard wordt er ook gedanst.
De groepen 5 t/m 8 zullen ook om de beurt carnaval vieren in hun eigen bubbel in Janvier. In Janvier
zullen zij geëntertaind worden door Martijn.
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In elke groep wordt er een prins en prinses carnaval gekozen. Voor deze leerlingen is er een prijsje.
Ook in de eigen groep zullen er carnavalsactiviteiten gehouden worden.
Alles natuurlijk onder voorbehoud.
Alaaf
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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