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Online ouderavond op maandag 18 januari 2021
Op maandag 18 januari om 20.00 uur vindt dan uiteindelijk de online ouderavond plaats die we u
beloofden. Voor de kerstvakantie was voor velen geen wenselijke en dus tillen we hem over de vakantie
heen. Tijdens deze avond praten wij u bij over de ontwikkelingen bij ons op school. U kunt daarbij
denken aan zowel de algemene koers, planning, ambities en stappen, natuurlijk ook in relatie tot de
verhuizing en de nieuwbouw. Zie daarvoor ook verderop in deze nieuwsbrief. Tijdens de avond meer
uitleg over de aanpak en voortgang in de verschillende bouwgroepen, toetsing (ook in relatie tot de
tweede lockdown periode), individuele voortgang van uw kind (nu en voor de toekomst) etc.
We streamen deze avond live en daarbij zijn aanwezig Sandra, Timo van den Heuvel (begeleider vanuit
Onderwijs Maak je Samen) en de bouwcoördinatoren van alle bouwgroepen en Marieke voor groep 8.
Om op deze avond zo goed mogelijk aandacht te geven aan de vragen die bij u spelen ontvangt u dit
weekend een vragenlijst waar u voor 8 januari de vragen die u heeft en graag beantwoord ziet of de
onderwerpen die u zelf graag aan bod zou willen hebben, kunt aangeven. Tijdens de avond zelf is er een
mogelijkheid om via chat of app vragen in brengen. Waar het kan beantwoorden we die meteen en anders
later.
Zet u 18 januari dus alvast in de agenda. Meer informatie over het hoe en wat, volgt direct na de
kerstvakantie. Houdt u verder de mailbox in de gaten om vragen die u heeft, vooraf in te brengen.
Ouder- en adviesgesprekken
In de week van 8 - 12 februari vindt met alle ouders een oudergesprek plaats. Voor groep 8 in het teken
van het advies voor de middelbare school. Zoals het er nu naar uitziet, moeten we die met videobellen
doen. Tijdens de periode van thuisonderwijs ontvangt u een Parro bericht waarin u kunt intekenen.
Het advies aan alle basisscholen is om de tussentijdse toetsing niet eerder te doen dan 1 week na de
heropening van de scholen. Dat zou volgens de huidige berichten van heropening, betekenen in de eerste
week van februari maar dat is uiteraard afhankelijk van de besluiten die nog volgen. Daarop moeten en
willen we anticiperen waar het kan. De geplande oudergesprekken willen we echter wel laten staan;
ongeacht het moment van toetsen. We weten dat er bij veel ouders behoefte bestaat aan overleg met
school over de voortgang van de kinderen en die willen we dus niet verder achteruit schuiven. Het
betekent wel dat de rapporten dus later kunnen volgen dan de oudergesprekken. Als er na het rapport
aanleiding is om nog een keer in gesprek te gaan met de leerkrachten, dan kan dat natuurlijk altijd.
Als u eerder vragen of zorgen heeft over uw kind, neem dan zeker contact op met de leerkrachten en
wacht daar niet mee. In de weken na de kerstvakantie zal sowieso regelmatig contact zijn in de video
belmomenten, maar een mail of Parro bericht kan altijd.
Projectplan nieuwbouw
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u over het projectplan dat is opgesteld om het traject naar de
nieuwbouw in goede banen te leiden. Dat plan bestaat uit twee deeltrajecten: 1. tijdelijke huisvesting en
nieuwbouw en 2. traject ‘samenwerken of samengaan’. in het eerste traject is Bas Otten aangewezen als
projectleider. Bas is directeur van PlatOO school ‘t Schrijverke in Mierlo en heeft in zijn carrière de bouw
van meerdere scholen begeleid. De projectleider voor het deeltraject over samenwerken/samengaan
wordt geleid door Erik Adema. Erik is directeur van PlatOO school de Rietpluim in Nuenen en heeft in
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zijn loopbaan ook al meerdere vergelijkbare processen geleid. Met Sandra en de interim directeur van De
Regenboog (Judith vd Kerk) werken we in deze flinke klus samen vanuit een projectorganisatie. Sandra is
aanspreekpunt voor ouders, MR en partners.
Aan beide team is het projectplan deze maand gepresenteerd en ook de MR-en van beide scholen hebben
het projectplan inmiddels ter informatie ontvangen. Het overleg met de gemeente en onze partner Laride
over de eisen die we stellen aan de tijdelijke huisvesting, zijn inmiddels gestart. Dat moet ook wel want
zomer 2021 is het zo. De verkeerswerkgroep met omwonenden, PlatOO en de gemeente staat gepland
voor de eerste week na de kerstvakantie. Kortom: de uitwerking en activiteiten zijn nu echt begonnen.
Tijdens de ouderavond van 18 januari praten wij u bij over de planning van beide deelprojecten en de
consequenties voor ons.
Personele zaken
Op 4 januari start Monique Poetiray; onze nieuwe onderwijsassistent. Natuurlijk is het ook voor haar een
gek en niet ideaal moment om te starten. Maar meedraaien in de noodopvang is een mooie manier om
meerdere kinderen al te leren kennen en verder heeft ze dan ook tijd om zich goed in te lezen en
bijgepraat te worden. Haar inzet en takenpakket voor na de heropening van de scholen hebben we al
klaar en al met haar besproken.
De vacature voor de vervanging tijdens het zwangerschapsverlof van Nina (groep 6/7 van eind maart tot
de zomervakantie) staat sinds vandaag open en is te vinden op de website van PlatOO. Als u deze voorbij
ziet komen via de Facebookpagina of de Linked In pagina van Sandra, deel die dan gerust in uw eigen
netwerk. Graag zelfs.
Korte mededelingen
●

●
●
●

Met de onverwachte sluiting van de scholen, kon ook de kerstviering helaas niet doorgaan. We
weten dat heel veel kinderen daar heel verdrietig over waren en wij ook. De kerstcommissie had
er zoveel werk van gemaakt en zin in en ineens kon het niet meer. We hebben met de
kerstcommissie afgesproken dat we de activiteiten die we gepland hebben toch op een avond
laten doorgaan voor alle kinderen. Een verlate kerstavond dus. Wellicht met een ander thema.
Die plannen we zodra we meer zicht hebben op de heropening van de scholen (om zo te
voorkomen dat we weer moeten cancellen).
Gelukkig hebben we - met het nodige improviseer werk - de kinderen toch leuk kunnen laten
afsluiten voor de vakantie door oa de verjaardagsviering en het kersttoneel op dinsdag te doen.
Ook de juffendag die gepland stond voor 6 januari kan helaas niet doorgaan. Hiervoor geldt
hetzelfde. We plannen een nieuwe woensdag zodra er meer duidelijk is over de heropening.
De leerlingenraad die gepland staat voor 12 januari laten we wel doorgaan, maar dan online. De
kinderen uit de leerlingenraad krijgen in de eerste week na de kerstvakantie een uitnodiging en
een agenda.

Agenda december/januari/februari
● Vrijdag 18 december 2020 tot en met 1 januari 2021: kerstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ VAN
SCHOOL!
● Vrijdag 1 januari: onderwijsprogramma voor de eerste week in de mail;
● Maandag 4 januari: start thuisonderwijs en nieuw (schoolbreed); thema: “Hallo wereld”.
● Dinsdag 12 januari: leerlingenraad (online).
● Woensdag 13 januari : vergadering MR;
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●
●
●
●
●
●
●
●

Donderdag 14 januari: ouderklankbordgroep;
Maandag 18 januari: online ouderavond;
Donderdag 27 januari: vergadering bestuur oudervereniging;
Vrijdag 28 januari: nieuwsbrief en verjaardagsviering jarige kinderen van januari.
Woensdag 3 februari: studiedag 3; KINDEREN ZIJN VRIJ!
8 -12 februari: oudergesprekken (alle kinderen) en adviesgesprekken groep 8;
Dinsdag 9 februari: ouderklankbordgroep
15 - 19 februari: voorjaarsvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!
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Fotocollage november
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Sint werkt thuis. 2. Ook de BSO doet mee met de thema’s (natuur). 3. Samen vuil opruimen van

het veld voor een duurzame omgeving. 4. Schoen zetten op school. Spannend!. 5. Knutselen in
het thema natuur met materialen uit de natuur. 6. We bouwen bekende bouwwerken uit de VS
na. 7. Ook onze peuters van Op de Hoek zijn al volop in de Sinterklaasstemming.
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