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 • Wijziging vrije ochtend 

groepen 1 t/m 4 

in de schoolkalender staat dat de 

leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

vrijdagochtend 27 november een 

vrije ochtend hebben. In verband 

met het afscheid van Paul willen we 

deze ochtend een week vervroe-

gen. Deze groepen zijn dus op vrij-

dag 20 november vrij en worden 

de 27e gewoon op school ver-

wacht. Wilt u deze wijziging vast 

noteren in uw agenda? 

 

      
 

• Coronamaatrgelen 

Vandaag ontvangt u als bijlage van  

de nieuwsbrief een zojuist binnen-

gekomen brief van Dhr. Robert-Jan 

Koevoets, VCvB. 

Onlangs zijn coronamaatregelen 

weer aangescherpt. Dat betekent 

dat we op school ook zeer alert 

zijn/blijven op het naleven van de 

regels die gelden voor personeel 

én leerlingen. 

Gastdocenten zijn toegestaan, mits 

zij aan de gestelde voorwaarden 

voldoen. 

Ouders mogen we nog steeds niet 

 

-zoals voorheen- toelaten tot het 

schoolterrein en het gebouw.   

Ouders kunnen slechts in zeer uit-

zonderlijke gevallen toegang tot 

school krijgen na toestemming van 

school, op afspraak én dan gelden 

er nog zeer specifieke regels. 

    
Gesprekken met ouders voeren we 

in principe telefonisch of via video-

bellen. 

Zodra er wijziging komt in maatre-

gelen vanuit school of bestuur, zul-

len wij u informeren. 

 

• Schooltijden na de herfstva-

kantie 

Zoals eerder aangekondigd, gaan 

we na de herfstvakantie vanaf 

maandag 26 oktober weer terug 

naar onze oude schooltijden. 

Dit in goed overleg met buurschool 

De Leiboom en met instemming 

van de MR. 

Daarmee wordt voldaan aan een 

zeer groot aantal verzoeken dat 

ons via e-mail bereikte én aan de 

wens van de MR. 

Voor de Spelwert geldt het vol-

gende: op maandagen, dinsdagen, 

donderdagen en vrijdagen zijn onze 

schooltijden weer van 8.30-11.45 

uur en van 13.00 tot 15.15 uur. 

Op woensdagen zijn de tijden 

van 8.30-12.15 uur.  

Om verkeersstromen te beperken 

en ook de leerlingenstroom van 

beide scholen te spreiden willen we 

voor aanvang van de school de 

leerlingen zo kort mogelijk op het 

plein laten zijn. 

Onze leerlingen mogen ’s ochtends 

om 8.25 uur het plein op waarna 

wij om 8.30 uur naar binnen gaan. 

’s Middags mogen onze leerlingen 

om 12.55 uur het plein op, waarna  

 

we om 13.00 uur naar binnen gaan. 

       
 

HET IS DUS NOG STEEDS NIET ZO 

DAT DE LEERLINGEN EEN KWARTIER 

VOOR AANVANG VAN DE SCHOOL 

HET PLEIN OP MOGEN!   

Wilt u er voor helpen zorgen dat 

onze leerlingen niet te vroeg op 

school zijn? In ieder geval moeten ze, 

net als nu, buiten het hek wachten 

totdat de leerkrachten naar buiten 

komen. Dit alles uiteraard tot nadere 

berichtgeving; mocht het kabinet 

en/of Stroomm met andere maatre-

gelen komen dan hoort u dat van 

ons.  
 

• Kennismakingsgesprekken 

Afgelopen week hebben de kennis-

makingsgesprekken plaatsgehad. Ge-

lukkig verliepen de meeste gesprek-

ken via “google meet” goed, soms 

was er even een hapering in de ver-

binding, maar dan is er vaak voor een 

andere oplossing gekozen. Wij von-

den het fijn u allemaal weer even te 

spreken en te “zien”.  
 

• Kinderboekenweek 

In het kader van de Kinderboeken-

week hebben de groepen 4 t/m 8 een 

gastles gehad vanuit het Noord-Bra-

bants museum. Deze les ging over 

kunst en voorwerpen van vroeger, 

het thema van de Kinderboekenweek 

is dit jaar immers:  

En toen? (geschiedenis).  
We hebben o.a een gildeketting, een 

gouden munt maar ook een mond-

kapje bekeken en besproken.                      

              
 



 

Na de gastles konden de kinderen 

op een later tijdstip aan de slag 

met de verschillende voorwerpen 

om daar, op wat voor manier dan 

ook, een verhaal over te maken.  

              

• Uitslagen Cito-toetsen  

De Cito-toetsen begrijpend lezen 

en studievaardigheden van het eind 

van de vorige groep van uw kind 

zijn inmiddels afgenomen, nageke-

ken en ingevoerd. In ieder geval 

voor zover ook alle zieke kinderen 

e.e.a. hebben kunnen inhalen. 

  
De uitslagen van deze toetsen en 

die van de toetsen van voor de zo-

mervakantie krijgen de leerlingen 

a.s. vrijdag in een gesloten envelop 

mee naar huis.  

De toetsen die dit schooljaar afge-

nomen zijn,  hebben ook een da-

tum gekregen van vorig schooljaar. 

Wilt u even checken of uw kind de 

envelop bij zich heeft en niet heeft 

laten slingeren op school of elders? 

Normaal gesproken kunt u de en-

velop zelf ophalen bij de leer-

kracht, maar vanwege corona mag 

dat nu niet. 

Dit zal overigens de laatste keer 

zijn dat u de toetsen op papier 

krijgt; binnenkort kunt u via Parro / 

ParnasSys- ouderportaal alle resul-

taten van de  toetsen van uw kind 

inzien. In de volgende nieuwsbrief 

ontvangt u hierover meer informa-

tie.  
 

• Nieuws van de M.R. 

Dinsdag 8 september heeft 

de M.R. voor de eerste keer dit 

schooljaar vergaderd.   

Erica heeft die dag haar taak 

als M.R.-lid beëindigd.                  

De M.R. bestaat nu uit de volgende 

leden: Oudergeleding:   

Frans van Beers (voorzitter), As-

trid van Praag en John van Eck 

Personeelsgeleding:   

Jan Piels (secretariaat), Helga Brust 

en Sandra Verdoot.  

Jan neemt afscheid van de GMR en 

Helga zal deze taak overnemen.  

De taakverdeling en jaarplanning 

zijn afgestemd.  

Een aantal onderwerpen dat is be-

sproken.   

1e. Vervroegd pensioen van 

Paul: we gaan op zoek naar een 

nieuwe directeur; er is ondertussen 

een benoemingsadviescommissie 

samengesteld (BAC). De MR heeft 

deze goedgekeurd.   

2e.  Corona lesrooster: de 

MR spreekt uit dat het de wens is 

om na de herfstvakantie wel weer 

naar de reguliere start- en eindtij-

den over te stappen. Paul heeft dit 

meegenomen in het overleg met de 

Leiboom. 

Door verschillende ouders is er af-

gelopen periode ook gevraagd naar 

een herziening van de reguliere les-

tijden (vb. Continurooster).  Voor 

structurele aanpassingen en de te 

nemen stappen hierin, is het, gezien 

de huidige maatregelen, nog te 

vroeg, maar dit komt te zijner 

tijd nog op de agenda. Elders in 

deze nieuwsbrief kunt u lezen dat 

de schooltijden inmiddels zijn aan-

gepast.  

De komende vergadering (5 no-

vember) staan de volgende punten 

op de agenda: 

1. Opening   

2. Ingekomen stukken   

3. Schoolplan (evaluatie aangepaste 

en nieuwe stukken) (instemming)   

4.Werkverdelingsplan (instemming 

PMR)   

5. Nieuws uit de Themaraad GMR   

6. Speerpunt MR   

7. Nieuws van de BAC.  

Namens de MR, Sandra Verdoot 
 

   
• Herfstvakantie  

Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober 

15.15 uur tot en met zondag 25 ok-

tober hebben we herfstvakantie. 

Voor die tijd komt er geen nieuws-

brief meer uit, dus willen we u nu 

vast een hele fijne vakantie wensen! 

We zien de kinderen na de herfst-

vakantie graag weer terug op maan-

dag 26 oktober om 8.25 uur.  

      

      
      

Bijlagen: 

-Brief Robert-Jan Koevoets m.b.t. co-

ronamaatregelen                                 

Kalender: 

- 19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie  

- woensdag 28 oktober: volgende 

nieuwsbrief  

 - dinsdag 3 november: studiedag  
 

Met vriendelijke groet namens het 

team, 

Paul en Rian 


