Nieu w sbr ief m ei 2020
P. Koppesstraat 14 - 1641 LS Spierdijk - 0229-561493
directie.jozefenmaria@skowf.nl

Gr oepsver delin g 2020-2021
Hieronder treft u de groepsverdeling/formatie voor volgend jaar aan. Er wordt nog hard gezocht naar een
leerkracht voor de donderdag en de vrijdag in groep 5-6. Marleen gaat volgend jaar de opleiding tot
gedragsspecialist volgen en heeft daarvoor op donderdag studieverlof. Om de verantwoordelijkheid voor de
groep te kunnen delen met een duopartner, vult zij de vrije vrijdag voor Jane in. We hopen de duopartner
voor Marleen snel te vinden. Groep 5-6 zal extra ondersteuning van een onderwijsassistent krijgen, naast de
uren van Rosanne. Joke Groen is inmiddels prettig gestart in de kleutergroep. We zullen na 8 juni een
afscheidsmoment voor Brenda organiseren. Sharon Wit is de nieuwe leerkracht volgend jaar in groep 7-8. In
de nieuwsbrief van juni stelt zij zich voor.
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Con t in u r oost er , w ijzigin g sch oolt ijden en vak an t ier oost er
Als bijlage ontvangt u de brief van de MR over het continurooster waarmee we vanaf volgend schooljaar gaan
werken. Inmiddels heeft u er, onverwacht, al aan kunnen wennen.
De start van het continurooster brengt ook een verandering van de schooltijden met zich mee. Volgend schooljaar
gaan alle kinderen, dus ook de kleuters, op dezelfde dagen naar school. De kleutervrije vrijdagen komen hiermee te
vervallen. Vanaf volgend schooljaar gaan alle kinderen 955 uur per jaar naar school. Tot nu toe was dit voor de
kleuters 900 en voor de kinderen vanaf groep 3 tot en met 8 958 uur per jaar. Het wettelijk aantal uren in 8 jaar is
minimaal 7520 uur. Verder moeten leerlingen in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) minstens 3520 uur onderwijs
krijgen en in de laatste 4 jaar (bovenbouw) minstens 3760 uur. Aan deze urenvereisten voldoen we ruim. De extra
uren bieden marge voor uitval van schooldagen gedurende de
schoolloopbaan.
Als bijlage treft u ook het vakantierooster aan voor het schooljaar
2020-2021. Hierop staan nog niet de leerlingloze dagen
aangegeven. Het team kijkt nog naar de studiedagen en de
planning van volgend jaar. Zodra de leerlingloze dagen bekend
zijn zullen we deze met de MR afstemmen en aan u doorgeven.

Uit slag ou der caf é
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook het verslag van het oudercafé van 11 februari, alweer een hele poos
geleden. Het was weer een geslaagde avond met waardevolle input. Het verslag is inmiddels met de MR en het
team besproken. Wat gaan we met de uitkomsten als team doen:
- we houden er rekening mee dat parro berichten zo min mogelijk in het weekend worden verzonden
- verzoeken aan u als ouders om materialen en hulp zullen ruim op tijd worden gedaan.
- we kijken voortdurend hoe we onze school aantrekkelijker kunnen maken. Voor de open dag hebben we flink wat
PR ingezet. Het continurooster en de samenwerking met de peuterspeelzaal en BSO zullen hierbij helpen. Volgend
jaar wordt er een start gemaakt met het aanpassen van de inrichting van de school aan onze onderwijsvisie.
- we gaan ons volgend jaar richten op het werken met een digitaal kindportfolio en het werken met eigen
leerdoelen. Het team en de kinderen zullen steeds meer groepsoverstijgend gaan werken. Bij methodekeuzes is
gedigitaliseerd werken op maat een voorwaarde. Samenwerken en ruimte voor eigenheid van het kind zijn
speerpunten.

Cor on a m aat r egelen
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook
vervolginformatie over de opening van de
school.
Weet u het nog: m aan dag 22 ju n i is er gewoon
school in plaats van leerlingloze dag!

In h et zon n et je! Gef elicit eer d!
Deze maand zijn/waren jarig:
1 mei: Perry uit groep 5
4 mei: Rianne uit groep 8
5 mei: Joerie uit groep 1
Mike uit groep 4
7 mei: Joey uit groep 3
Finn uit groep 5
10 mei: Sieb uit groep 6
17 mei: Romy uit groep 3
20 mei: Oliwia uit groep 8
27 mei: Nienke uit groep 6

