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

Nieuwsbrief september 2022
___________________________________
Beste ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
Vorige week zijn wij het schooljaar met veel zin en zinvol begonnen. De ouder-kennismakingsavond
hebben wij als plezierig ervaren. De opkomst was goed en de sfeer in de klas, maar ook het
koffiedrinken op het plein was fijn. Kortom voor herhaling vatbaar vinden wij. Als u tips voor ons heeft,
laat het ons weten.
Onderwijskundig
In ons actieplan hebben wij de volgende onderwerpen opstaan.
-

We willen Burgerschap binnen ons onderwijs gaan invoeren. En dat begint bij het maken van
een visie op Burgerschap.

-

We gaan ons als team verdiepen in digitale geletterdheid en mediawijsheid.

-

We gaan het gesprek aan met externen om te kijken of we voor het predicaat “goed” kunnen
gaan vanuit de inspectie.

-

We gaan verder met leren anders organiseren.

We blijven ook inzetten op goed rekenonderwijs en we gaan de lessen Mindfulness implementeren in
ons onderwijsaanbod.
Er staat weer veel te gebeuren. Uiteindelijk gaat het ons erom dat we ons onderwijs zoveel mogelijk
afstemmen op de onderwijsbehoefte van uw zoon en/ of dochter. Dat uw zoon en/ of dochter
betrokken is en met plezier naar school kan gaan.
Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
In het schooljaar 2022-2023 wordt er een vrijwillige ouderbijdrage aan u gevraagd.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 wordt als volgt betaald:
-

De leerlingen van de kleutergroepen betalen aan het begin van het schooljaar €33,-, hierin
zijn de kosten van de schoolreis (€23) en de andere kosten zoals Sinterklaas, kerst en
carnaval in meegenomen.

-

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 betalen €43,-, hierin zit de
schoolreis (€33) bij inbegrepen naast de kosten zoals Sinterklaas, kerst en carnaval.

-

De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 betalen €90,- daar zit het kampgeld
(€80) bij inbegrepen, naast de kosten zoals Sinterklaas, kerst en carnaval.
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De school geeft de gelegenheid om het bedrag in de eerste twee maanden van het schooljaar over te
maken, u ontvangt via Parro een betaalverzoek van de school, via Schoolkassa. Schoolkassa is een
programma binnen ParnasSys/ Parro, waarin de school betaalverzoeken kan uitzetten. Op deze wijze
vragen wij u om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken.
In de week van 19 september krijgt u bericht van ons.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Data op een rij:
-

Schoolfotograaf 19 en 20 september. In het weekbericht van 16 september wordt u
geïnformeerd.

-

woensdag 21 september, alle leerlingen zijn vrij ivm Prisma- scholengroep-dag.

-

In de week van 26 september staan de startgesprekken voor de kleutergroepen C en D t/m
de groepen 8 gepland. De uitnodigingen en de invuldocumenten volgen.

-

Op maandag 26 september en op donderdag 29 september wordt bij alle leerlingen de MQ scan afgenomen door SMWO. Met de data kunnen wij ons bewegingsonderwijs beter
afstemmen omdat we inzicht krijgen in het motorisch niveau van onze leerlingen. De afname
gebeurt anoniem.

-

Op woensdag 5 oktober is de opening van de Boekenweek. Verdere informatie volgt.

-

De ouderavond die gepland stond op 5 oktober gaat niet door. Een nieuwe datum volgt.

Tot slot:
Alle groepen starten om 08:30u. Informatie over de inloop kunt u teruglezen in onze presentatiegids,
die alle oudste leerlingen van het gezin hebben ontvangen.
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 of in de school.
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse
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