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

Nieuwsbrief januari 2021
Goes, januari 2021
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
Alle goeds voor 2021 wens ik u toe, in alle gezondheid.
Wat gaat het jaar 2021 ons brengen?
-

Gaan de leerlingen vanaf 18 januari weer volledig naar school?

-

Mogen we ouder(s) / verzorger(s) uitnodigen op onze school?

-

Gaat de paasviering in 2021 door in de kerk?

-

Kunnen de leerlingen op schoolreis en op kamp?

Zomaar een aantal vragen die mij te binnen schieten als ik deze nieuwsbrief aan het schrijven ben.
Vragen waarop ik nog geen antwoord kan geven en waarop ik in de nabije toekomst, hoop ik, wel een
antwoord kan geven. En dan ga ik, voor een positief antwoord.
Waar ik wel antwoord op kan geven is dat de leerkrachten de leerlingen de komende twee weken
onderwijs op afstand gaan geven en dit zo goed mogelijk willen neerzetten, zodat de leerlingen zich
blijven ontwikkelen. We hebben er daarom ook voor gekozen om de leerlingen elke dag online te
hebben voor de lessen. Wij beseffen ook dat het weer veel van u vraagt als ouder(s) / verzorger(s)
om het thuiswerken te begeleiden. We willen dan ook samen optrekken met u als ouder(s) /
verzorger(s), als u vragen heeft, u ergens mee zit, dan raad ik u aan om in gesprek te gaan met de
groepsleerkracht. Op deze wijze kunnen we constructief samenwerken in het belang van uw zoon en/
of dochter.
Laten we er samen het allerbeste van maken.
Onderwijskundig:
In 2021 gaan we verder op de onderwijs- ingeslagen weg met de volgende onderwerpen:
★ Thema “gedrag”.
Voorkomen en aanpakken van probleemgedrag en sociaal emotioneel leren zijn de
hoofdonderwerpen die we graag aan bod zouden willen laten komen.
★ Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode
★ Schrijven en motorische aanpakken
★ Instructie- aanpakken en leerstofjaarklassensysteem tegen het onderwijs- licht
houden.
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Willen wij als school nog wel lesgeven op de wijze waarop we het de afgelopen jaren hebben
gedaan?
Er staat ons een boeiend en uitdagend onderwijs- half jaar te wachten.
Data op een rij:
-

woensdag 20 januari start Nationale Voorleesdagen

-

maandag 1 februari studiedag, alle leerlingen zijn vrij.

-

vrijdag 5 februari, de leerlingen krijgen hun rapport ( groep 3 t/m 8)

-

In de week van 8 februari staan de rapportgesprekken gepland.

-

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.

(Deze data zijn onder voorbehoud.)

Jumbo sparen:
Bedankt dat u heeft gespaard bij de Jumbo voor ons schoolplein. Het bedrag dat we ontvangen is
uiteindelijk €970,68.geworden. Van dit bedrag gaan we buitenspeelmaterialen kopen voor de
leerlingen.
Tot slot:
Blijf gezond!
Tot ziens bij het hek of in de school, op 1.5m afstand.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
Bijlage: 1
Stottercentrum Zuid-West op de Bisschop Ernstschool.
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Bijlage: 1
Graag wil ik me even voorstellen!
Mijn naam is Angelique van den Bogart Nuñez. Ik ben logopedist bij Logopedie & Stottercentrum
Zuid-West. Sinds vorig jaar ben ik werkzaam bij jullie op de Bisschop Ernstschool. Hier ben ik alleen
op de donderdag aanwezig. Op school onderzoek en behandel ik kinderen op het gebied van o.a.
taal, spraak, auditieve vaardigheden en afwijkende mondgewoonten.
Binnen ons team beschikken we over verschillende specialismen, waardoor we voor iedere
logopedische hulpvraag de juiste zorg kunnen bieden! Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u bij ons terecht
voor onderzoek en behandeling van de volgende logopedische problematieken en stoornissen:
●

Taal

●

Articulatie

●

Stem

●

Slikproblemen

●

Stotteren

●

Afwijkende mondgewoonten

Aanmelden kan online via het contactformulier. Deze kunt u op onze site vinden:
www.logopedieenstottercentrum.nl. Daarnaast kunt u bij ons aanmelden middels het algemene
telefoonnummer: 06-53856164
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