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13.30 -16.30 Zomerschool groep groen (7/8)
Gastles groep 8 over E-waste

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Afgelopen vrijdag hebben we de eerste officiële vergadering van het nieuwe schooljaar gehad. We hebben een
goede start kunnen maken, maar hadden ook meteen te maken met vervangingen. Helaas hebben we in deze
eerste week ook meteen de eerste groep thuis moeten laten. Volgens protocol moest de leerkracht van groep 7Q
thuisblijven vanwege gezondheidsklachten en er was maar voor 1 dag vervanging beschikbaar. Intern kregen we
het niet opgelost, vandaar dat deze groep vanmorgen thuis is moeten blijven.
In de vakantie heeft juffrouw Connie haar 40-jarig onderwijsjubileum gehad; een hele prestatie. Nogmaals van
harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en we hopen dat de jongste kinderen nog lang van haar deskundigheid mogen
profiteren.
Ook tijdens de vakantie is de ondergrond onder de duikelstangen vervangen. Het geheel ziet er zo weer fris uit en
er kan weer veilig gekukeld worden.

Verder in deze nieuwsflits stelt juffrouw Karin zich even voor, is er nieuws te melden over de kerstlichtjestocht en
wil ik nog even vermelden dat we nog steeds (metalen) deksels en kroonkurken sparen voor het goede doel. Ook
oude of te kleine kleding kunt u nog steeds in de kledingcontainer bij speelplein noord inleveren.
Tot slot ook nog een heel stuk over het vraagstuk schooltijden; het continurooster.
Voor nu een fijn weekend gewenst.
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Continurooster?
Zoals voor de zomervakantie reeds meerdere malen besproken en gecommuniceerd, toch nog even een stukje hierover.
Zowel de meerderheid van de ouders die gereageerd hebben op de enquête, alsook de meerderheid van de
leerkrachten heeft aangegeven voorstander te zijn van het continurooster. Ook de MR waarvan de oudergeleding
instemmingsrecht heeft op veranderende begin- en eindtijden en het personeelsdeel instemmingsrecht heeft op de
pauzetijden staat hier positief tegenover. Nu is het aan de school om te onderzoeken hoe dit organisatorisch mogelijk
gemaakt kan worden. Ik ben verplicht om een half uur pauze te faciliteren voor de leerkrachten. Met 18 groepen is dat
een hele lastige klus. Een van de manieren om dat te regelen is om de huidige vrijwilligers van de TSO in te zetten. Deze
vrijwilligers krijgen hier een vergoeding voor die betaald wordt uit de tegoeden die ouders kopen via Isy (in de periode
vóór corona). Deze vergoeding heb ik vanaf 8 juni uit eigen schoolmiddelen kunnen betalen, maar kan ik niet structureel
uit de schoolmiddelen betalen. Daarom was een van de enquêtevragen of u als ouder bereid zou zijn om 35 euro per
kind per jaar te betalen om het op deze manier te financieren. Het is echter een vrijwillige bijdrage en ik kan niemand
daartoe verplichten. Er zouden 240 betalende ouders nodig zijn om dit te bekostigen. Bent u een ouder die zijn/haar
kind/kinderen regelmatig laat overblijven dan weet u dat 35 euro op jaarbasis niet veel is. Nu betaalt u veel meer. Maar
75% van de kinderen gaat nog altijd tussen de middag naar huis en voor die ouders is 35 euro per kind per jaar ineens
een heleboel geld voor een faciliteit waar ze niet om gevraagd hebben. Bovendien moet school elk jaar erg veel tijd en
moeite steken in het ophalen van de 10 euro (let op: vanaf dit jaar 15 euro) vrijwillige ouderbijdrage. Automatische
incasso’s worden gestorneerd of men wil dit bedrag uit principe niet betalen. Dan hebben we het nog niet eens over die
35 euro. Ik wil wel een financiële dekking hebben alvorens ik deze organisatievorm zou kiezen. Een andere optie is het
heel anders organiseren. Dan heb ik de toestemming nodig van alle leerkrachten om hun half uur pauze te verdelen
over 2 keer een kwartier. Of dat haalbaar is gezien de werkdruk die er al is, is iets dat onderzocht moet worden. Er is
ook de mogelijkheid om er 5 gelijke dagen van te maken. Dan zijn de schooltijden elke dag, dus ook op woensdag en
vrijdag hetzelfde. Kortom: er moet nog echt goed onderzocht worden hoe we het continurooster waar kunnen maken.
Ik heb eerder aangegeven dat we de tijd hiervoor nemen tot uiterlijk aan de herfstvakantie. Wordt vervolgd. Ik zal u
meenemen in het proces.

Zomerschool
De afgelopen weken hebben we in 2 groepen een start gemaakt met de zomerschool. In de dorpskrant komt een
uitgebreid stuk hierover. Hieronder vindt u een foto-impressie.
Onderzoekend leren
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Bouwen met Lego We-Do, programmeren en besturen

Stop motion; zelf een film maken
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Werken met een greenscreen

Kerstlichtjestocht 2020 afgelast wegens Covid-19
We hebben er nog zo lang mogelijk mee gewacht. Maar tot onze spijt moeten we meedelen dat de Kerstlichtjes-tocht
2020 komt te vervallen. De voorbereidingen moeten op tijd beginnen en we hebben nog steeds te maken met grote
onzekerheid de komende maanden, ook over de regelgeving voor evenementen.
We hopen van harte dat de situatie gaat verbeteren en we er in 2021 weer iets moois van kunnen maken. En dat doen
we niet alleen, maar samen met Scouting Belfeld, Toneelvereniging Sjabloon en Ringfield Vocal Group en onze “losse”
helpende handen.
Blijf gezond, en pas goed op elkaar.
Stichting Recreatief Belfeld, Roel Niessen, Anita van Cleef en Leon van den Beucken

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Karin Janssen.
38 jaar en woonachtig in Baarlo.
Ondertussen sta ik al 15 jaar voor de klas.
Sinds deze week ben ik aan het werk op de KOM.MIJN.
Hier ben ik te vinden in de 5 kleutergroepen en ondersteun de kinderen en
de leerkrachten. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.
Op donderdag en vrijdag geniet ik thuis van het samenzijn met mijn man en zoontje van 17 maanden, een goed boek of
een wandeling.
Groetjes Karin
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