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

Nieuwsbrief september 2021

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
We zijn weer begonnen met het schooljaar 2021-2022. We gaan voor een inspirerend, leerzaam en
goed schooljaar met elkaar.
Vandaag heeft uw zoon of dochter de presentatiegids meegekregen. Ik raad u aan, om deze eens
goed door te lezen, dan bent u op de hoogte over wat er dit schooljaar op de planning staat. Het team
is trots op deze presentatiegids. Mist u zaken in deze gids of heeft een tips voor ons, dan hoor of lees
ik dat graag.
Onderwijskundig
Ook dit schooljaar gaan we weer voor goed en degelijk onderwijs wat zoveel mogelijk is afgestemd op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Zo zijn we dit schooljaar gestart met twee instroomgroepen en twee groepen voor de oudste kleuters,
kleutergroep C en D. Bij de kleutergroepen staat welbevinden en betrokkenheid centraal. Als deze
twee items goed zijn, dan volgt ontwikkeling vanzelf. Tevens zijn in alle kleutergroepen en in de
groepen 3 uitdagende hoeken te vinden. De leerkrachten weten als de leerlingen in de hoeken spelen
er ontwikkeling volgt.
In de groepen 5 t/m 8 gaan we werken met Snappet voor ons rekenonderwijs, studievaardigheden en
werkwoordspelling. Snappet is een complete, adaptieve lesmethode die wij in gaan zetten bij ons
rekenonderwijs. De leerkracht heeft toegang tot een aparte omgeving van Snappet, waar hij of zij live
kan volgen hoe de leerlingen het doen tijdens de les. De leerkracht ziet dus al tijdens de les of de
kinderen de lesstof begrijpen en kan eventueel direct extra uitleg geven aan degenen die dit nodig
hebben. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Snappet, tevens kunt u ook altijd
vragen stellen aan de leerkracht(en), zie website: https://nl.snappet.org/
Doordat we nog meer gepersonaliseerd gaan werken, zullen we ook grotendeels afstappen van de
verschillende aanpakken. Dit zal betekenen dat we leerlingen niet op voorhand zullen indelen in
instructie aanpakken, maar iedere dag opnieuw bekijken wie welke instructie nodig heeft.
Ook gaan we inzetten op leesmotivatie en leesontwikkeling, we gaan samen met de bibliotheek
zorgen dat er actuele boeken in onze school zijn. We gaan dit schooljaar voor een bibliotheek in de
school.
Tot slot zetten we dit schooljaar ook weer in op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling.
Hoe gaan leerlingen in een groep met elkaar om, wie pakt welke rol en hoe kan de leerkracht daar
een positieve bijdrage aan leveren.
Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”
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Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
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 15 september, alle leerlingen vrij. Studiedag over sociale emotionele
ontwikkeling van leerlingen en groepsvorming.

-

Dinsdag 21 september t/m vrijdag 24 september komt de schoolfotograaf. Rooster volgt.

-

In de week van 27 september staan de startgesprekken gepland. Hoe we deze vorm
gaan geven hoort u tijdig van ons.

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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