
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 
 
Voor de voorjaarsvakantie zijn de scholen weer opengegaan.  Wat waren de kinderen blij! En 
vergeet hierbij de ouders en leerkrachten niet! 
Fijn dat we het onderwijs weer zo normaal mogelijk vorm kunnen geven, dat alle kinderen weer 
samen kunnen zijn binnen hun eigen groep. We houden de groepen zoveel mogelijk van elkaar 
gescheiden. (Gr. 3-4 is in feite één groep.) Buiten op het plein heeft elke groep zijn eigen pauzetijd 
en speelzone. Dit is om in geval van een besmetting bij een kind niet de hele school te moeten 
sluiten.  
Maar we moeten als school én als ouders rekening blijven houden met de mogelijkheid dat er een 
hele klas thuis moet blijven bij besmetting, dit in overleg met de GGD. Er is dan geen noodopvang. 
Hopelijk komt het zover niet, we doen met z’n allen ons best! 
Van corona-besmetting in een gezin ontvang ik graag z.s.m. bericht. Via Parro is meestal het snelst. 
 

Benoeming 

Zoals u in de mail van Agnes de Jong heeft kunnen lezen wordt Louis Reijnhoudt per 01-08-2021 
benoemd als nieuwe directeur op onze school. Ik vind het leuk dat de sollicitatiecommissie hem 
heeft gekozen. Ik ken Louis goed, hij was destijds werkzaam op De Springplank in Aagtekerke toen 
ik daar een paar jaar directeur was. En ook voor de meeste collega’s hier op school is hij geen 
onbekende. Naast zijn huidige taak als groepsleerkracht op ’t Klinket is Louis ook ICT-coördinator 
binnen Primas-scholengroep. Soms komt hij hier helpen bij ICT zaken. 
Louis krijgt voor drie dagen een benoeming als directeur en één dag voor zijn taak als ICT-
coördinator van Primas. Deze taak kan hij vanaf de locatie Bergpadschool doen, al zal hij soms op 
pad moeten. In de periode na de meivakantie zal Louis regelmatig hier op school zijn zodat er een 
goede overdracht plaats kan vinden. 

 
 
Gebouw 
Inmiddels liggen de zonnepanelen op het hoogste deel van het dak en de verlichting in het 
schoolgebouw is vervangen door Ledverlichting. Een mooie stap in het klimaatbestendiger maken 
van ons schoolgebouw! 
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Bewegingsonderwijs 
Voorlopig vinden de gymlessen door meester Wilbert vanwege de Covid regels zoveel mogelijk 
buiten op ons schoolplein plaats. Het is jammer dat niet alle aspecten van bewegingsonderwijs op 
deze manier voldoende aandacht kunnen krijgen, we moeten het ermee doen voorlopig. 
Volgende week gaan we voor groep 5 t/m 8 de Pauze Plein Sport weer opstarten in de 
ochtendpauze. Op vrijwillige basis kunnen de kinderen hieraan mee doen. 
 
Extra geld voor onderwijs 
Minister Slob heeft de scholen extra geld voor onderwijs toegezegd, om o.a. achterstanden weg te 
kunnen werken. We gaan als Primas-scholengroep bekijken hoe we dit geld kunnen inzetten. Een 
optie is om meer leerkrachten/onderwijsassistenten te benoemen, zodat we met kleinere klassen 
kunnen gaan werken volgend schooljaar. Dat komt alle kinderen ten goede, er is dan meer 
aandacht en tijd voor de begeleiding van de kinderen. Het is alleen de vraag of dat gaat lukken met 
het huidige leraren tekort. En dit is nog slechts één idee dat leeft, er zijn er meer. U hoort er nog 
van.  
 
Geen studiedag in maart 
U heeft het wellicht al op de Parro kalender gezien, de geplande studiedag voor leerkrachten op 
11 maart gaat niet door. De belangrijkste reden is dat we vinden dat de kinderen al teveel 
schooldagen gemist hebben in de lock-down periode. Dus gewoon naar school op 11 maart. 
 
Agenda: 
03-03 Start Kinderkunstweek 

‘Niet te eten!’ Is dit jaar het thema van de Kinderkunstweek. Hier doen we als school aan 
mee. De kinderen krijgen in week 9 een folder mee waarop een uitnodiging staat voor het 
bestellen van een kinderkunstwerkje. In de meeste groepen wordt het thema van de 
Kinderkunstweek gecombineerd met de lessenserie over Smaaklessen. 
 

19-03 Groep 3 t/m 8 Cito 
Vandaag krijgen de kinderen de uitdraai van de Cito-toetsscores mee naar huis, ter 
informatie. Vanwege de thuiswerkperiode later dan andere jaren. Roepen de scores vragen 
bij u op dan kunt u via Parro een belafspraak maken met leerkracht van uw kind. 

 
31-03 Theoretisch verkeersexamen groep 7-8 

Dit examen vindt digitaal plaats op school. Of het praktijkexamen dit jaar door kan gaan is 
nog niet bekend. Het is gepland in week 15. 

 
02 en 05-04 Goede Vrijdag en Tweede paasdag vrij 
 
Annelies van Leerzem 


