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

Nieuwsbrief oktober 2021

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
De eerste schoolweken zitten er weer op. Wat goed om de leerlingen weer te ontmoeten, wat fijn om
weer les te kunnen geven aan de leerlingen op onze school. De bedrijvigheid in de school maakt ons
weer vrolijk en geeft het team van de Bisschop Ernst veel energie.
Onderwijskundig
Hoe vindt uw zoon of dochter het op onze school? Ik denk dat u deze vraag wel eens stelt aan uw
zoon en / of dochter. Ik benieuwd naar de antwoorden op deze vraag. Mooi zou het zijn als u
antwoorden zou krijgen als:
“Ik heb het fijn op school”
“Ik heb gelachen vandaag, ik heb wat geleerd”
“De juf/ meester heeft mij een compliment gegeven”
“De nieuwe rekenmethode is echt leerzaam en gaaf” We rekenen op een tablet en de juf/ meester
vertelt mij gelijk hoe ik het heb gedaan.
“De juf/ meester heeft ons verteld en laten uitspelen hoe we goed met elkaar om kunnen gaan in de
groep”
“Het spelen in de hoeken, maakt mij blij en wat leer ik daar veel!”
“Ik kan al lezen!”
“Het groepsdoorbrekend knutselen, is echt gezellig”
De antwoorden op de vragen, mag u best delen met ons. We zijn benieuwd.
Tot slot
Op de studiedag van 15 september zijn we bijgepraat over Mediawijsheid, de rol van het internet en
hoe wij daar op in kunnen spelen als school. Als we de leerlingen Media- wijs willen maken, gaan we
samen optrekken. U als gezin en wij als school. Dat begint al met direct het gesprek aangaan met
elkaar als er zaken spelen die van invloed zijn op het welbevinden van de kinderen. In de Week van
de Mediawijsheid zullen wij hier ook aandacht aan besteden in de groepen.
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Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 (herhaling)
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 wordt als volgt betaald:
-

De leerlingen van de kleutergroepen 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.

De school geeft de gelegenheid om het bedrag in de eerste twee maanden van het schooljaar over te
maken, 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.

Data op een rij:
-

Woensdag 6 oktober start van de Boekenweek en op donderdag 14 oktober sluiten we de
Boekenweek af.

-

Maandagavond 11 oktober, MR vergadering

-

Woensdag 13 oktober startviering, in de klassen.

-

Vrijdag 13 oktober mad science in de school, zie link

-

Herfstvakantie 25 oktober, op maandag 1 november zijn alle leerlingen weer welkom in de
school.

-

Vrijdag 5 november start Week van de Mediawijsheid

Week van de Mediawijsheid
Jaarlijks wordt de Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Het doel is om aandacht te vragen voor
een kritische en bewuste omgang met media. Tijdens die week zijn er in heel Nederland veel leuke en
leerzame activiteiten op het gebied van media, mediawijsheid en mediaopvoeding. De Week van de
Mediawijsheid is van 5 t/m 12 november en staat dit jaar in het teken Samen Sociaal Online. Hoe
houden we het samen sociaal online? De leerlingen zullen dan diverse opdrachten krijgen over dit
onderwerp. De groepen 7 en 8 doen mee aan een wedstrijd van mediamasters.
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Pilot continurooster
We gaan een pilot draaien: 2 weken voor de voorjaarsvakantie het 4 gelijke dagen model (van 15 (14
februari is studiedag!) februari t/m 25 februari) en 2 weken na de voorjaarsvakantie het 5 gelijke
dagen model (van 7 maart t/m 18 maart). Vervolgens gaan we bepalen hoe we verder gaan met het
lesrooster van onze school.
-

Bij een 4 gelijke dagen model zijn alle leerlingen op vier dagen op hetzelfde tijdstip uit, rond
14.30 uur en op de woensdag hebben alle leerlingen een korte dag, tot 12:30u

-

Bij een 5 gelijke dagen model zijn alle leerlingen op vijf dagen op hetzelfde tijdstip uit, dit kan
bijvoorbeeld 14:00u zijn.

Er is inmiddels contact geweest met KIBEO over deze pilot. In de periode van de pilot worden de
abonnementen voor die periode “bevroren”. Voor vragen kunt u contact opnemen met KIBEO.
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 op onze school.

Tot ziens op het plein van onze school.

Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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