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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Afgelopen week moesten we u helaas laten weten dat ook onze
school de dans niet is ontsprongen. In twee groepen vonden er
besmettingen met het coronavirus plaats en volgens de nieuwe
maatregelen, moet de hele klas inclusief de leerkracht dan
thuisblijven. Daarna volgen wij de adviezen van de GGD/RIVM op
die bepalen n.a.v. bron- en contactonderzoek of de groep in
quarantaine moet of niet. Dit heeft o.a. te maken met de
besmettelijkheid. We zullen als school telkens onze
verantwoordelijkheid nemen en heel zorgvuldig handelen. Uiteraard blijven we u daarover steeds
informeren.
Daarnaast vragen we u om de beslisboom heel goed door te nemen als uw kind klachten heeft. Door
met elkaar de maatregelen in acht te nemen, kunnen we voorkomen dat er besmettingen plaatsvinden
op school.
Gelukkig houden we ons naast het organiseren van allerlei zaken rondom het coronavirus vooral met
onderwijs bezig. Afgelopen week vonden de adviesgesprekken voor de groep 8 leerlingen plaats en
deze week zijn alle leerkrachten gestart met de online oudergesprekken. Ook de CITO M staat voor de
deur. De komende periode worden de CITO toetsen bij alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8
afgenomen. Na een lange periode van thuisonderwijs zullen we de resultaten hiervan vooral gebruiken
voor onze eigen beeldvorming en om vragen te beantwoorden zoals; hoe hebben onze leerlingen zich
de afgelopen periode ontwikkeld en welke leerlingen hebben extra ondersteuning of verrijking nodig
etc.
We ontmoeten momenteel ook veel nieuwe ouders op onze school. Zowel de open dag als de
informatieavond zijn dit jaar weer niet doorgegaan in verband met de maatregelen
rondom Corona.
We ontvangen veel verzoeken voor rondleidingen van
ouders die kennis willen maken met onze school om
eventueel hun zoon of dochter aan te melden. Alle kinderen
die aankomend schooljaar vier jaar worden, mogen worden
aangemeld.
En alle nieuwe ouders zijn natuurlijk van harte welkom voor een rondleiding. Hierbij
vindt u nogmaals de link van onze scholengroep Gilze, Scholengroep Gilze. In een
aantal filmpjes geven wij u een kijkje in onze school en ons onderwijs.
Vanaf aanstaande donderdag gaat juf Amy met zwangerschapsverlof. Juf Jolien komt
ons team versterken om juf Amy te vervangen. We wensen juf Amy een fijn verlof
toe.

 05-03 kleuters vrij
 9 en 10 maart aanmelden VO Breda
 09-03 MR

KORTE TERUGBLIK OP DE VORIGE VERGADERING MR
Ook in deze rare tijden heeft de MR vergaderd, natuurlijk online.
We hebben meteen het thuisonderwijs besproken en de ervaringen van zowel ouders als leerkrachten
doorgenomen.
Het was voor iedereen weer even schakelen maar zaten ook zo weer in het ritme, toen nog niet
wetende dat de lockdown verlengd zou worden.
Tijdens het vergaderen is ook het jaarplan doorgenomen, sommige onderdelen worden nu even
geparkeerd door de andere manier van lesgeven maar aan andere onderdelen kan nu juist thuis rustig
gewerkt worden. Door de huidige situatie is het scholingsplan doorgeschoven naar komende
vergadering 9 maart.
Ook het rooster van aftreden is doorgenomen, komend jaar zullen er weer nieuwe leden voor de MR
nodig zijn, dit wordt nog vervolgd.

LEERLINGEN
03-03 Rik vd Boer 1-2E
03-03 Riheanna Derwort 8A
04-03 Yinthe vd Heuvel 7/8
04-03 Puck Marinus 6A
05-03 Rins Rommen 6A
06-03 Keesje Coremans 5C
06-03 Kirsten Rohaan 6A
07-03 Lars Dekkers 1-2E
07-03 Noah van Haperen 7/8
08-03 Anne Emmen 7A
TEAM
07-03 juf Michelle
08-03 juf Franca

BUITENSCHOOLS NIEUWS
SCHOLENTOERNOOIEN GILZE EN RIJEN
Ieder jaar organiseren de sportcoaches meerdere scholentoernooien voor de regio Gilze en Rijen.
Helaas door de maatregelen rondom het corona virus is het niet mogelijk deze tot op heden te
organiseren. Echter hebben wij nog niet alle toernooien afgeblazen omdat we gedurende het huidige
schooljaar en de daarbij behorende steeds wijzigende coronamaatregelen nauwlettend in de gaten
houden. Wanneer het mogelijk is om alsnog later het schooljaar een scholentoernooi door te laten
gaan zullen jullie vanzelf de posters zien.
In ieder geval is zeker dat het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7-8 gepland op 10 – 17 maart
en het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5-6 gepland op 24 – 31 maart helaas niet door zullen
gaan.
De toernooien die nog op de agenda staan zijn: (maar die alleen plaats zullen vinden wanneer de dan
geldende coronamaatregelen het toelaten).
 Schoolvoetbaltoernooi groep 3-4 op 14 april 2021
 Schoolatletiektoernooi groep 3-4 op 2 juni 2021
Voor vragen kunt u terecht bij de sportcoach op uw school.
Tot snel!
De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen

