Goes, januari 2019
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de Bisschop Ernstschool,
Namens het team van de Bisschop Ernstschool wens ik u allen, alle goeds voor 2019.
Onderwijskundig:
Het jaar 2019 is aangebroken. Ook in 2019 willen we aandacht blijven besteden aan de communicatie
in het belang van de leerlingen op onze school. Wij mogen als school elke dag zorgen voor zinvol
onderwijs en het geven van eerlijke en optimale kansen voor brede ontwikkeling van leerlingen op
onze school. Wij willen leerlingen zien, met leerlingen in gesprek gaan en tegemoet komen aan de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Het team gaat ervoor, dat zij ervoor zorgen dat leerlingen
kunnen en mogen zijn wie ze zijn. Communiceren is daarin een belangrijk onderdeel, wij mogen
immers lesgeven aan uw zoon/ dochter.
Personeel:
- Natasja is weer aan het werk op de dinsdag, woensdag en de donderdag in groep 7A.
Annemarie zal steeds vaker haar werkzaamheden op gaan pakken in groep 4A. Annika en
Desire zullen les blijven geven in de groep, zoals het voor de vakantie was. Als er
veranderingen komen, dan breng ik de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van groep 4A
op de hoogte.
-

Op de vrijdag is ondergetekende afwezig, Sabriene neemt deze dag waar voor mij.

Data op een rij:
- Dinsdag 8 januari voorlichting VO- scholen voor de ouder(s) / verzorger(s) van de groepen 8.
- Woensdag 23 januari: nationaal Voorleesontbijt. De leerlingen ontbijten op school en we
besteden aandacht aan (voor) lezen.
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 vakantierooster 2019-2020 staat op onze website.

Parro als communicatiemiddel:
Afgelopen periode hebben we een succesvolle pilot gedraaid van Parro. De pilotversie loopt ten einde
en daarmee komen we tot het punt van evaluatie.Uit een enquête is gebleken dat de grote
meerderheid van de ouder(s)/verzorger(s) positief is over het gebruik van Parro. Het team van de

Bisschop Ernstschool heeft het werken met Parro ook als positief ervaren. Daarmee komen we tot de
eindconclusie dat we Parro blijvend inzetten als communicatiemiddel. Dit houdt in dat vanaf heden al
het contact tussen u en de groepsleerkracht van uw kind(eren) via Parro verloopt. Zo ook het ziek
melden. Wilt u er dan wel rekening mee houden dat u een Parro bericht verstuurd naar de leerkracht
die de desbetreffende dag werkt. Het kan voorkomen dat de groepsleerkracht niet reageert. U kunt er
op vertrouwen dat alle berichten ontvangen en gelezen worden.
Als u tegen dingen aanloopt of praktische vragen heeft over de werking van Parro dan kunt u terecht
bij Meester Niels (groep 8a) of Juf Angela (groep 2a)
Mocht u hebben aangegeven dat u geen gebruik wilt maken van Parro, dan houden we u op de
hoogte via de e-mail en zullen tevens met u in gesprek gaan om te kijken waar de knelpunten zitten in
het werken met Parro.

Logopedie op school
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:
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:
Ilse Wagenaar, Rox Dimitriou, Elia Cubeli, Zoë Held en Riley Pieters.
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

