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

Nieuwsbrief november 2020
Goes, november 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De herfstvakantie is weer achter de rug. Als team hebben we het onderwijs even los kunnen laten om
er de komende periode weer tegenaan de gaan. Het continueren van het onderwijs aan uw zoon of
dochter in de komende periode blijft onze grootste uitdaging. Goed en degelijk onderwijs, dat zoveel
mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoefte van uw zoon en/ of dochter in een veilige omgeving.
Daar gaan we voor met elkaar!
Onderwijskundig:
Op maandag 26 oktober hadden de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 vrij ivm een studiedag. De
inhoud van deze studiedag was het verder ontwikkelen van de rijke leeromgeving en het aanscherpen
van onze visie. Vorig schooljaar hebben wij hier een start mee gemaakt en we wilden nog verder
inzetten op een goed doordachte en krachtige inrichting van de leeromgeving. Hierdoor kunnen wij
nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen en ons onderwijs nog aantrekkelijker
en realistischer maken.
Personeel:
Dat de Bisschop Ernstschool een grote school is met veel leerlingen en veel leerkrachten,
onderwijsassistenten en stagiaires komt in deze periode heel goed uit. Tot op heden kan ik de
collega’s vervangen bij hun afwezigheid. Tevens sta ik zelf ook nog graag in een groep.
-

Danielle, leerkracht groep 3A is zwanger. Danielle en haar vriend verwachten eind april een
baby.

Data op een rij:
-

Vrijdag 30 oktober start de KLUSklas voor de leerlingen van groep 8

-

Vrijdag 6 november start de Week van de mediawijsheid.

-

Maandag 16 en donderdag 19 november digitale- voortgangsgesprekken, groepen 3
t/m 8.
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Ontruiming:
Op woensdag 7 oktober hadden we met heel de school een ontruiming. Twee keer per schooljaar
oefenen we deze ontruiming. De ontruiming ging rustig en vlot, we zijn tevreden met de wijze waarop
de ontruiming plaatsvond.
Ouderbijdrage 2020-2021 (Herhaling omdat nog niet alle ouder(s) / verzorger(s) betaald
hebben).
In het schooljaar 2020-2021 wordt er een ouderbijdrage aan u gevraagd.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 wordt als volgt betaald:
-

De leerlingen van de aanvangsgroepen en de groepen 1 en 2 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.

Voor de leerlingen die voor mei 2020 op onze school onderwijs kregen en waarvoor de
schoolreis reeds is betaald in schooljaar 2019-2020, geldt het volgende:
Leerlingen die van groep 2 naar groep 3 zijn gegaan betalen €20,- dit schooljaar.
-

Leerlingen die van groep 7 naar groep 8 zijn gegaan betalen €50,- dit schooljaar

-

Alle andere groepen betalen €10,-

De school geeft de gelegenheid om het bedrag in de eerste twee maanden van het schooljaar over te
maken, dit 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).
Mocht blijken dat de schoolreis en of kamp duurder uitvalt, dan kan er in de maanden rondom de
schoolreis en of kamp nog een bijdrage van u gevraagd worden.
Ondergetekende, wilt u vragen om het bedrag voor 27-11-2020 over te maken.
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Jumbo sparen:
De spaaractie ‘Sparen voor Elkaar’ loopt nog steeds bij de Jumbo. Spaart u mee voor onze school.
We zetten in op buitenspel- materialen. https://www.jumbosparenmetelkaar.nl/bisschop-ernstschool/
Als u nog vragen heeft over de nieuwsbrief, over het beleid van de school, dan hoor ik dat graag. Ik
ga graag met u in gesprek.
Tot slot:
Blijf gezond!
Tot ziens bij het hek of in de school, op 1.5m afstand.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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