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Mogen de scholen eindelijk weer open, gooit het weer
roet in het eten! Teleurstelling bij leerlingen en bij
docenten. Helaas konden wij het u ook niet eerder
communiceren op die zondag. Het bestuur gaf scholen de
gelegenheid om afzonderlijk een besluit te nemen. Bij ons
bleek het na een lange inventarisatieronde onmogelijk het
zo te organiseren dat iedere groep een leerkracht zou
hebben. Wij bleken niet de enige school en dat stelt mij
gerust.
Dinsdag 8 februari gaan we dan weer open, maar nog is
het niet het ”oude normaal”. Echter, de school is weer
open!
Leerlingen pakken de draad snel weer op. Zij zijn blij
elkaar weer te zien en weer naar school te kunnen gaan.
Wij zijn blij om hen weer te zien.
Met aandacht volgen wij alle ontwikkelingen om daar als
school dan weer op te kunnen anticiperen. Daarbij
moeten wij rekening houden met verschillende partners
zoals bijvoorbeeld KION.
Via Social Schools proberen wij u tijdig te informeren over
allerlei wijzigingen. Ik kan mij indenken dat u soms het
gevoel krijgt dat wij u aan het “stalken” zijn, het tegendeel
is echter waar. Wij proberen u tijdig te informeren en
worden soms zelf verrast door de maatregelen.
Naast het organiseren van de school in de huidige tijd zijn
wij ook aan het vooruit kijken naar het komende
schooljaar. Over hoe en wat zal de komende tijd
voldoende worden geschreven en gezegd. Dit vooruit
denken geeft energie en biedt perspectief.
Arno Lippmann

26 februari
1 t/m 12 maart
01 april
05 april
09 april

Rapporten groepen 1 t/m 7 gaan mee
Online oudergesprekken
Lente-activiteit in de eigen groep
Tweede paasdag, iedereen vrij
Leerlingenraadvergadering

Beslisboom kinderen wel of niet naar school
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de vernieuwde
versie van de beslisboom die wij als school hanteren
om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan.
Ook handig voor uzelf om te gebruiken.
De beslisboom is ontwikkeld op basis van de
richtlijnen van het RIVM.

Carnaval
Wat een geluk dat we net voor de vakantie open
mochten. Dat betekende dat we onze gekke haren dag
op donderdag 11 februari door konden laten gaan en
natuurlijk het carnavalsfeest op vrijdag 12 februari.
Door alle maatregelen hebben we het allemaal in de
eigen groep moeten vieren. Samen hebben we er een
gezellige dag van gemaakt.
Mede door de bijdrage van de oudervereniging. Van
hen kregen we leuke maskers om te versieren,
serpentines, wat drinken en een zakje chips voor alle
kinderen.
Alles bij elkaar maakte het dat we een geslaagd feest
hebben gevierd!

Kerst actie t.b.v. Stichting Het Vergeten Kind
Afgelopen jaar hebben we weer kerstkaarten
verkocht. Ook dit jaar ging de opbrengst naar de
stichting ‘Het Vergeten Kind’.
We hebben weer veel kaarten verkocht.
De opbrengst was maar liefst 1875 euro!
Een erg mooi resultaat.
Wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor
het kopen van de kerstkaarten, maar ook voor de
vrijwillige stortingen via de site van ‘Het Vergeten
Kind’.
Hieronder het bedankje dat we hebben ontvangen
namens de stichting:
Helaas zijn er in Nederland ruim 55.000 kinderen die
niet meer thuis wonen. Vergeten kinderen die
mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten
of gevlucht zijn. Kinderen die opgroeien op een plek
met minimale speelmogelijkheden en onvoldoende
begeleiding voor hun traumatische ervaringen. Dit is
niet hoe een kinderleven moet beginnen.
Dankzij jouw steun kan Het Vergeten Kind kinderen
weer kind laten zijn. Door ze uit de vicieuze cirkel te
halen en in hun kracht te zetten. Door ze te
overspoelen met positieve aandacht, gezelligheid en
fijne herinneringen. Zodat ze weer verder durven kijken
en de toekomst met nieuwe moed tegemoet gaan.
Dankjewel!

Geboren
8 februari is onze collega Astrid bevallen van een zoon,
Sevijn. Met moeder en zoon gaat alles goed. Wij
wensen hen veel liefde en geluk samen!

Nieuwe baan Marre
Per 1 maart ga ik volledig werken op Het JongLeren,
de school waar ik sinds 3 jaar de begeleiding van de
zware zorg verzorg.
Dit betekent voor mij dat ik mijn werkdagen fijner in
kan delen. Volgend jaar is er, vanwege mijn
detachering vanaf maart, ook plek voor mij op het
JongLeren, een kleine openbare school op 5 minuten
afstand van ons huis met een prachtige visie die erg bij
mij aansluit! Op het JongLeren zijn er daarnaast voor
mij veel mogelijkheden om zowel voor als buiten de
groep kinderen zorg en begeleiding te bieden,
waardoor hier werken mij lichamelijk meer rust zal
geven.
Ik heb ruim 12 jaar met veel plezier met jullie kinderen
en jullie samengewerkt op De Oversteek en hier wil ik
jullie bij deze graag voor bedanken! Wie weet tot
ziens!
Hartelijke groet, Marre

