Goes, februari 2019
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
“Juf?”, “meester?” Heeft u echt op school geslapen?” Het Voorleesontbijt vorige week woensdag was
een succes, in alle klassen in voorgelezen en hebben de leerlingen samen ontbeten. De Ouderraad
wil ik bedanken voor de organisatie. Het was een Voorleesfeest!
Onderwijskundig:
Onder het item onderwijskundig, wil ik nu wat schrijven over communicatie. Wij vinden communicatie
erg belangrijk en ik hoop dat u dat ook zo ervaart. Nu we definitief met Parro zijn gestart zie ik de
communicatie alleen maar beter worden tussen u en de leerkracht. Toch fijn, om zo af en toe een foto
van uw zoon of dochter te ontvangen met een korte tekst erbij. Zo blijft u op de hoogte wat uw
kind(eren) op een dag beleven op onze school. Ook de korte mededelingen is een vooruitgang. Mocht
u nog geen gebruik maken van Parro, dan raad ik het bij deze aan. Twijfelt u? Ga eens in gesprek met
een ouder/ verzorger die het gebruikt. Maar….nogmaals, wij kunnen niks verplichten en zullen u ook
via de mail op de hoogte blijven houden. Want we houden u graag op de hoogte over de
ontwikkelingen van uw zoon of dochter. Dat op de hoogte houden doen wij bij voorkeur in een
constructief gesprek met u als ouder(s)/ verzorger(s). Met als doel de ontwikkeling van uw zoon/
dochter te optimaliseren, zodat wij goed onderwijs kunnen geven, afgestemd op de onderwijsbehoefte
van de leerlingen op onze school.
Personeel:
- Annemarie zal steeds vaker haar werkzaamheden op gaan pakken in groep 4A. De
maandagen, dinsdagen en de woensdagen staat Annemarie weer volledig voor de groep.
Data op een rij:
- Dinsdag 5 februari studiedag, alle leerlingen van de kleutergroepen zijn vrij.
- Vrijdag 15 februari: alle leerlingen krijgen hun rapport ( behalve de inloopgroepen)
- Op 18 en 21 februari staan de rapport- gesprekken gepland.
- Vrijdag 1 maart: carnaval
- Vanaf 4 maart hebben de leerlingen vakantie en op 11 maart hopen we alle leerlingen weer te
zien.
- De studiedag voor de groepen 1-2-3 van 12 maart is verzet naar maandag 11 maart. Op
maandag 11 maart zijn alle leerlingen van groep 1-2-3 vrij.

Landelijke onderwijsstaking op 15 maart 2019
Voor de voorjaarsvakantie laat ik u weten of wij op 15 maart 2019 onderwijs geven op onze school of
dat wij meedoen met de landelijke onderwijsstaking op deze dag.
Volgt u Jade?
Jade haar blog is: https://www.kanjerjade.nl/
Allerlei:
-

Parkeert u uw auto in de rijrichting, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

-

Het Jumbo- sparen, h
 eeft de school een bedrag van €1175,87,- opgeleverd. Een mooi
bedrag, bedankt voor uw hulp. Ik heb voor dit bedrag twee fietsjes voor de kleuters gekocht
voor op het schoolplein en voor de overige groepen dozen Knex.

MR:
Paco Telderman, zal zitting gaan nemen in onze MR.
Even voorstellen:
Mijn naam is Paco Telderman. Ik ben vader van Chico (groep 5A) en van Leala (groep 4A). Als ouder
en als persoon ben ik erg betrokken bij zaken in en rondom de school. Veiligheid en ontwikkeling van
de kinderen staan bij mij centraal. Voor mij als ouder is het belangrijk dat er focus is hoe de leerlingen
van onze school het beste uit zichzelf-(en elkaar) kunnen halen en hoe we de leer- en leefomgeving
zo optimaal mogelijk kunnen maken. Met deze betrokkenheid ga ik deelnemen aan de MR.
Een voorbeeld van veiligheid is de Bergweg. Naar mijn idee is de Bergweg in de huidige vorm geen
veilige omgeving voor al het verkeer wat hier elke dag gebruik van maakt. Hierover ben ik meerdere
malen in gesprek geweest met de betrokken wethouder en ambtenaren van de gemeente Goes. Na
aandrang hebben we 25 februari een presentatie van de gemeente over de veiligheid van de Bergweg
en wat de gemeente daaraan wilt gaan doen.
Ook in mijn werk ben ik veel bezig met veiligheid en ontwikkeling. Ik ben manager van twee
buitenzwembaden in de gemeente Tholen. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van 75.000
bezoekers die elk seizoen bij ons komen zwemmen. Naast mijn werk ben ik vrijwillige brandweerman
en instructeur op de post Oranjeweg en heb ik een eigen bedrijf op het gebied van
organisatieontwikkeling.
Als druk baasje creëer ik graag vrije tijd waarin ik met de kinderen buitenactiviteiten doe, maak ik
wandelingen met onze hond Coco en ben ik graag in of op het water.
Graag tot op het schoolplein.
Met vriendelijke groet,
Paco Telderman

Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter nog voor de zomervakantie of in de maanden juli en augustus vier jaar en
wilt u, uw zoon/ dochter ook inschrijven op de Bisschop Ernstschool, dan wil ik u vragen om bij
ondergetekende een inschrijfformulier te komen halen. Wilt u in gesprek of een rondleiding dan kan
dan ook en maak ik graag een afspraak.

Logopedie op school(herhaling)
Ook in 2019 zal Febe Meijer als logopedist binnen Logopedie & Zuid-West aanwezig zijn op de
donderdagen op onze school. Zij is een all-round logopedist en behandelt alle logopedische
hulpvragen op het gebied van taal, spraak, slissen, gehoor, stotteren en afwijkende mondgewoonten
(zoals duimen, open mondgedrag, slikken).
De logopedische behandeling valt in de basisverzekering en wordt volledig vergoed door alle
zorgverzekeraars. U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig.
Voor meer informatie bent u de komende donderdagen van harte welkom tussen 8.30uur en 9.00uur.
U kunt ook contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 0653856164 of middels het
contactformulier op de website www.logopedieenstottercentrum.nl
Vriendelijke groeten,
Febe Meijer
Elke donderdag Pleintjes- activiteiten door SMWO, ook in 2019 (herhaling)
Wat ik van harte wil aanbevelen zijn de Pleintjes activiteiten op ons schoolplein, elke donderdag vanaf
15:15u. De leerlingen zijn onder begeleiding sportief bezig. Kom een keer kijken...iedereen is welkom!
Welkom op onze school:
De volgende nieuwe leerlingen wensen wij als team een goede, leerzame en fijne tijd toe op
onze school: Charly en Ruby Duijzer en Jesse Kramer.
Bezoekt u ook nog onze website: w
 ww.bisschopernst-goes.nl.
Als u nog vragen heeft over de nieuwsbrief, over het beleid van de school, dan hoor ik dat graag.
Tot ziens op het plein of in de school
Met vriendelijke groet,
Paul Constandse

