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Kalender volgende week: 

Ma 2 november:    
Di  3 november:  
Wo  4 november:    Leerlingenraad  
Do 5 november: 
Vr 6 november: 
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van leerkrachten. 

Even bijpraten 

De eerste week met het continurooster zit erop. Zo zonder TSO medewerkers is het nog even zoeken en wennen 
voor iedereen om alles soepel te laten verlopen. Verschillende leerkrachten hebben hun pauzes deze week 
opgeofferd om ervoor te zorgen dat  het voor de kinderen duidelijk was hoe een en ander nu gaat verlopen, want 
het is toch weer anders dan voor de vakantie. Samen met team hebben we gisteren tijdens de studiedag ook even 
gesproken over hoe we als school denken over bijvoorbeeld de inhoud van de lunchtrommeltjes. Daarin zien we 
natuurlijk verschillen, maar we hebben ook gezien dat we als leerkrachten verschillend hierop reageren. Ons 
standpunt is als volgt; u als ouder bent en blijft verantwoordelijk voor het eten en drinken van uw kind. Wij vragen 
enkel dat u geen koolzuurhoudende drankjes (energy of cola bijvoorbeeld) en chips of snoep meegeeft. Natuurlijk 
in de eerste plaats vanuit gezondheidsoverwegingen, maar ook omdat kinderen onderling gaan vergelijken en er 
misschien scheve gezichten van komen of andere vervelende situaties. We hopen op uw medewerking hierin. Alle 
verpakkingsmaterialen zullen aan het einde van de dag weer mee terug naar huis gegeven worden. U kunt zich 
denk ik wel voorstellen wat het betekent om 3 keer per week van ruim 400 kinderen pakjes, zakjes e.d. als extra 
afvalberg met zich meebrengen.  

Verder kregen we te maken met de onverwacht vroege uitval van juffrouw Charlotte. Het kostte de nodige 
hoofdbrekens om voor groep 1/2I een structurele oplossing te bedenken. Door de bereidwilligheid en flexibiliteit 
van meerdere collega’s is het toch gelukt om in ieder geval tot de kerstvakantie onderwijs te kunnen realiseren. We 
blijven verder zoeken naar een oplossing voor de periode daarna. 

Tijdens onze (online) studiedag van afgelopen woensdag hebben we nieuwe stappen voorwaarts gezet op het vlak 
van professionele ontwikkeling binnen een professionele cultuur. Het was een hele intensieve dag, zo voor een 
scherm, maar het heeft ons weer nieuwe inzichten opgeleverd over ons eigen handelen en ontwikkelpunten voor 
ieder van ons. 

Zoals bekend zal er dit jaar geen Sintermerteviering in Belfeld plaatsvinden door alle coronamaatregelen. Ook op 
school zal de viering en de fakkeloptocht zoals we die de laatste jaren organiseerden niet doorgaan. We zullen op 
een aangepaste manier aandacht aan dit feest besteden. 

Hartelijke groeten en een fijn weekend, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                


