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• Wisseling van directie
Afgelopen maandag 1 februari
mochten wij onze nieuwe directeur Dhr. Bart Broos ontvangen op
de Spelwert. De interim directeur,
Ronald Teuns heeft maandag en
dinsdag nog samengewerkt met
Bart om e.e.a. over te dragen. Wij
willen Ronald heel erg bedanken
voor zijn aanwezigheid en inzet van
de afgelopen weken en heten Bart
van harte welkom op de Spelwert!

• Onze nieuwe directeur Bart
Broos stelt zich voor
Beste ouders,
Vanaf maandag 1 februari ben ik
gestart als directeur op De Spelwert. Ik heb er ontzettend veel zin
in!
Via deze weg wil ik me graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Bart
Broos en ik woon samen met
Floortje en onze kinderen Saar (4)
en Moos (1) in Zaltbommel. Ik
kom oorspronkelijk uit Roosendaal
en ben voor het werk naar de
prachtige Bommelerwaard verhuisd. In mijn vrije tijd ben ik het
liefste buiten. Op zaterdag sta ik

op het voetbalveld en verder wandel ik graag met mijn gezin in de natuur.
De afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam geweest op de Franciscusschool in Zaltbommel. Ik heb daar
gewerkt als groepsleerkracht in de
bovenbouw, ICT-coördinator en de
laatste jaren als adjunct-directeur.
De vacature op de Spelwert kwam
voor mij op het juiste moment en
ik ben dan ook ontzettend blij en
trots dat ik op deze mooie school
mag werken. Mijn werkdagen zijn
maandag t/m vrijdag.
Als directeur vind ik het belangrijk
om zichtbaar en toegankelijk te zijn
voor kinderen, ouders en collega's.
Als ouders zult u dit zeker gaan
merken al is dit in deze periode
van lockdown uiteraard een stuk
moeilijker. Wanneer het weer kan
en mag dan nodig ik u van harte uit
om persoonlijk kennis te komen
maken. U mag ook altijd contact
met me opnemen op kennis te maken via de digitale mogelijkheden.
Mijn e-mail adres is: directie@Spelwert.nl. De komende periode ga ik
gebruiken om de school goed te leren kennen en is er een overdracht
met Ronald Theuns geweest. Ik kijk
er naar uit om op De Spelwert te
werken en samen met u en het
team uw kind een mooie schooltijd
te geven. Met vriendelijke groet,
Bart Broos

• Adviesgesprekken en verder
Binnenkort vinden de (digitale) adviesgesprekken van groep 8 plaats.
In de bijlage kunt u hier alles over

lezen, o.a. over de totstandkoming
van de adviezen en de inschrijving op
een school voor het Voortgezet onderwijs.
• Reminder studiemiddag en
start voorjaarsvakantie
Denkt u er aan dat we morgenmiddag 4 februari een studiemiddag hebben? De online lessen en de noodopvang zijn deze donderdag tot 11.45
uur. Het klinkt heel vreemd na alle
weken thuis werken, maar vrijdag 12
februari begint voor alle groepen om
11.45 uur toch de voorjaarsvakantie.
We hopen dat u allemaal een fijne,
ontspannen vakantie gaat krijgen.

• Online ouderavond seksuele
vorming
Op woensdag 10 februari wort er
een online ouderavond verzorgd
door de GGD met als onderwerp:
seksuele vorming op de basisschool.
De avond is van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. In de week van 15
t/m 19 maart gaan we als school
meedoen aan de week van de lentekriebels, waarin we elke dag aandacht
besteden aan een les. Na die week
wordt er regelmatig een les gegeven
in elke groep over seksuele vorming.
Natuurlijk kunnen we tijdens de ouderavond niet alles laten zien, maar u
zult in ieder geval een indruk krijgen
van de inhoud van deze lesmethode.
Wellicht komen de kinderen thuis
met verhalen over de lessen en/of
met vragen, vandaar ook deze online
avond. Natuurlijk kunt u tijdens deze
avond ook vragen stellen. Deze lessen zijn nieuw bij ons op school, we
willen u dan ook dringend verzoeken

om de online ouderavond bij te
wonen.
Via de mail en/of Parro krijgt u nog
bericht over de inloggegevens voor
10 februari. We hopen u allemaal
te “zien”!

• We mogen weer open!
Vanaf maandag 8 februari mogen
de basisscholen weer open en ook
wij verheugen ons er op om de
kinderen weer fysiek te zien. Tijdens het maken van deze nieuwsbrief zijn nog niet alle afspraken
Stroomm breed vastgelegd, maar
ook wij hopen maandag weer gewoon open te kunnen gaan. Dit is
echt afhankelijk van de richtlijnen
die nog via het Ministerie gaan komen. We vragen u dan ook om uw
mail en Parro deze week extra
goed in de gaten te houden. We
brengen u z.s.m. op de hoogte van
de (nieuwe?) afspraken die vanaf
volgende week gaan gelden.
• Thuiswerken
Wij willen alle kinderen én ouders
een groot compliment geven. Wat
werken jullie hard thuis en op de
noodopvang. Het is niet altijd even
makkelijk, het loopt niet altijd zoals
je wilt en je kunt misschien niet altijd alles doen wat je had moeten
doen. Maar jullie doen onwijs jullie
best. Ook voor de ouders: het is
erg knap hoe u thuis, als verkapte
leraar, alles zo goed oppakt en uw
kinderen helpt. Complimenten!

• Piep zie de muis en doepraatgroep
Soms gebeuren er dingen in een gezin die voor kinderen lastig zijn.
Om kinderen die thuis veel meemaken een steuntje in de rug te geven kunnen ze terecht bij Piep zei
de muis ( 4 t/m 8 jaar) of een Doepraatgroep (8-12 jaar). In de bijlage
de flyers en een aanmeldformulier.
Bijlagen:
- Adviesgesprekken en info (groep
8)
- Flyer Piep zei de muis
- Flyer Doe-praatgroep
- Aanmeldformulier
Kalender:
-ma. 8 februari: de kinderen mogen
weer fysiek naar school
- ma. 8 t/m do. 11 februari: online
adviesgesprekken groep 8
- woe. 10 februari: online ouderavond seksuele vorming
- vrij. 12 februari om 11.45 uur:
start voorjaarsvakantie voor alle
groepen
- woe. 24 februari: volgende
nieuwsbrief
Met vriendelijke groet, ook namens
het team,
Bart en Rian

