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

Nieuwsbrief september 2020
Goes, september 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
Het schooljaar 2020-2021 is gestart. We gaan er een inspirerend schooljaar van maken met elkaar.
Op dit moment weet ik niet hoe het Coronavirus invloed gaat hebben op ons onderwijs. Wat ik wel
weet is dat wij voorbereid zijn op verschillende scenario’s die het virus ons kan brengen.
1. Het kan zijn dat een kleine groep leerlingen “thuisonderwijs” gaat krijgen omdat zij niet naar
school kunnen.
2. Het kan zijn dat alle leerlingen weer thuis “thuisonderwijs” gaan krijgen.
3. Het kan ook zijn dat een groep een aantal dagen geen onderwijs kan krijgen omdat de
leerkracht ziek is en er geen vervanging is.
4. Het kan zijn dat alle leerlingen onderwijs krijgen en de voorgaande scenario’s niet nodig zijn.
In alle scenario’s brengen wij u zo goed en zo snel mogelijk op de hoogte. Ik ga uit van uw begrip. We
gaan in ieder geval voor:
“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van ons onderwijs, dat zoveel
mogelijk is afgestemd op hun onderwijsbehoefte.”
Onderwijskundig:
Dit schooljaar gaat het team van de Bisschop Ernstschool aan de slag met:
★ 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.
Willen wij als school nog wel lesgeven op de wijze waarop we het de afgelopen jaren hebben
gedaan?
Er staat ons weer een boeiend en uitdagend onderwijs- jaar te wachten.
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Personeel:
De afgelopen jaren hebben we zieke collega’s adequaat en meestal intern kunnen vervangen. Ook dit
schooljaar ga ik ervan uit dat we dat op deze wijze kunnen gaan doen.

Data op een rij:
-

Donderdag 3 september zijn alle leerlingen vrij, ivm een studiedag. Deze studiedag staat in
het teken van “omgaan met gedrag van leerlingen in je groep”.

-

7-8-9-10 september komt de fotograaf. Rooster volgt via Parro. De achtergrond is dit
schooljaar wit.

-

Maandag 14 september en donderdag 17 september staan de start- gesprekken gepland.
Hoe we deze gesprekken gaan vormgeven, hoort u tijdig van ons.

-

Woensdag 23 september, startviering in de klas ipv in de kerk.

-

Woensdag 30 september, opening Kinderboekenweek met het thema: En toen? Dit zal
anders worden vormgegeven dan voorgaande jaren.

Allerlei:
-

Dit schooljaar is er geen schoolmelk meer.

-

Tot de herfstvakantie gaan we geen “luizen- pluizen”. Mochten er luizen of neten bij uw zoon
en/ of dochter zijn, neem dan contact op met de groepsleerkracht. Vervolgens zullen we de
leerlingen uit de klas gaan controleren.

-

Als team horen of lezen we graag wat u van de presentatiegids vindt. Deze feedback nemen
we dan mee voor de presentatiegids voor het schooljaar 2021-2022.

Ouderbijdrage 2020-2021
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.
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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.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Tijdens de start- gesprekken zullen de leerkrachten u er nog een keer op attenderen.

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 op 1.5m afstand.

Bezoekt u ook nog onze website: w
 ww.bisschopernst-goes.nl.

Tot ziens bij het hek in de school, op 1.5m afstand.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”

