
 

Pagina 1 van 1 pag.  Nieuwsbrief 23 PJS  schooljaar 2020 - 2021 

 

Nieuwsbrief  23  PJS 

schooljaar 2020-2021     2  april  2021 

 

Pasen 
Vandaag is Pasen aangepast gevierd in alle klassen. Via Social Schools heeft u vast kunnen ‘meekijken’. Fijne 

Paasdagen toegewenst, tot dinsdag.  

 

Covid 
Afgelopen week hebben we voor het eerst een groep (6-7) vanwege de besmetting van een leerling (met 

gelukkig milde klachten) in quarantaine gehad. Vandaag mochten de kinderen en de leerkracht na een 

negatieve test weer terugkeren op school. Indirect was ook een andere groep betrokken, omdat Marloes, 

de leerkracht van groep 6-7, op dinsdag en woensdag voor groep 5 werkt. Ook deze groep heeft hierdoor 

een aantal dagen thuisonderwijs moeten volgen. We hopen dat het hier voorlopig even bij blijft en wij het 

onderwijs gewoon fysiek op school kunnen blijven geven. 

Vraag 
Vanuit collega’s van de onderbouw het nadrukkelijke verzoek om op tijd op school te komen, zodat groepen 

niet heel lang buiten hoeven te wachten totdat iedereen op school is.  

van de MR 
De MR heeft op dinsdag 30 maart vergaderd, helaas kan dit nog steeds niet fysiek, dus hebben we opnieuw 

via Teams vergaderd. 

We hebben met elkaar gesproken over het volgende schooljaar, hoe gaat de formatie er volgend jaar uitzien 

en met hoeveel en welke groepen kan er gewerkt worden. Dit is ieder jaar opnieuw een behoorlijk 

ingewikkelde puzzel en Frans vraagt de MR-leden hierover mee te denken.  

Ook de ontwikkeling van het IKC is aan bod gekomen. Verdere informatie hierover zal via de projectleiding 

van het IKC verlopen.  

Als MR hebben we een afgevaardigde in de GMR van Allente. Aangezien de vorming van het IKC voorlopig 

veel tijd zal innemen, hebben we ervoor gekozen om zelf geen plaats te nemen in de GMR, maar een andere 

persoon aan te wijzen. Er is al een ouder die zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld en die ook ervaring heeft 

met MR-werk, maar we willen een ieder de kans geven om zijn/haar interesse kenbaar te maken. Mocht je 

ook geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van deze taak dan kun je dit voor vrijdag 9 april laten weten door een 

mail te sturen naar mr-pausjohannes@allente.nl  

 

Gezocht 
Voor de organisatie van de sportdagen later dit jaar zijn we op zoek naar witte lakens om hiervan 

spandoeken te maken. Mocht u ons daaraan kunnen helpen dan zijn we daarmee erg geholpen. 

 

Tot slot fijne Paasdagen toegewenst. Tot volgende week dinsdag.  
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