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Nieuwsbrief  6 PJS 

schooljaar 2020-2021      2 oktober - 2020 

 

Leerlingentelling 

1 oktober is altijd een belangrijke dag voor scholen omdat op het aantal leerlingen die op die dag 

ingeschreven staan richting geeft aan de bekostiging voor het schooljaar erna. Gisteren telde de 

school 303 leerlingen. Ondanks het grote aantal leerlingen dat vorig jaar vanuit groep 8 de school 

verliet laat dit aantal nauwelijks een daling zien.  

 

Nieuwe leerlingen aanmeldverzoek 

Voor onze prognoses en planningen is het belangrijk en handig om tijdig te weten hoeveel 

leerlingen er de komende jaren gaan inschrijven. Heeft u thuis nog kinderen die bij ons op school 

gaan starten die nog niet ingeschreven staan? We willen u vragen deze in te schrijven. Vraagt u 

even om een inschrijfformulier door een mail aan Frans te sturen. 

 

Kinderboekenweek en voorlezen 

De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag 

begonnen rond het thema ‘En toen?’. 

De Kinderboekenweek wordt gehouden zodat er 

meer aandacht wordt besteed aan lezen en om het 

leesplezier te vergroten. In de klassen wordt er deze 

week extra aandacht besteed aan (voor)lezen. 

Meester Frans heeft woensdag een ronde langs alle 

klassen 

gedaan om 

stenen te 

brengen. 

Elke groep 

gaat door 

boeken te 

lezen bedenken wat de steen allemaal heeft gezien in de 

loop van de eeuwen. Door thuis voor te lezen (dat kan van 

groep 1 t/m 8) laat u als ouder zien dat lezen leuk is. U 

beleeft dan samen met u kind verhalen waar jullie over 

kunnen praten. Dat stimuleert de taalontwikkeling en uw 

kind zal sneller zelf ook een boek pakken om te gaan lezen. 

Probeer een vast moment op de dag (bv. voor het naar 

bed gaan) te vinden waarop jullie samen een boek 

induiken op zoek naar mooie verhalen! 
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Verkeerstellingen  
Deze week is gestart met een verkeersonderzoek rondom de school in opdracht van 

de gemeente. In dit onderzoek worden zowel parkeertellingen, als 

verkeerstromenonderzoek uitgevoerd. Naast tellingen zullen ook beelden worden 

opgenomen om de stromingen vast te stellen. Dit alles vindt plaats in verband met de 

aanstaande nieuwe planvorming voor de omgeving van de nieuwe school. 

Van de MR 

De MR is digitaal bij elkaar gekomen en geïnformeerd over lopende zaken. Er is instemming 

gegeven op de schoolgids, deze wordt op de site geplaatst. Vervanging voor personeel kan tot nu 

toe steeds met puzzelwerk opgelost worden, maar dit gaat steeds lastiger worden. Personeel dat 

nu ingezet wordt voor de klas kan daardoor eigen werkzaamheden niet uitvoeren. Startgesprekken 

zijn zowel door ouders als door leerkrachten als positief ervaren. Er moet nagedacht worden hoe 

we aankomende activiteiten gaan organiseren i.v.m. Covid en ouders in de school. School wacht 

op richtlijnen vanuit Allente. Ontwikkelingen IKC zijn besproken. Renovatie of nieuwbouw wordt 

onderzocht. Jaarplan van de MR is vastgesteld en jaarverslag is akkoord op gegeven. De begroting 

van de oudervereniging en de MR is ook akkoord. 
 

Covid 

Met de recente ontwikkelingen rondom het indammen van de verspreiding van Covid is ook in 

onze school merkbaar. We horen dat bijna iedereen wel iemand kent die besmet is, of is geweest. 

Gelukkig hebben alle collega’s die inmiddels een test hebben moeten ondergaan een negatieve 

uitslag ontvangen. Toch neemt de druk die in de school ervaren wordt toe. In deze tijd is ieder wel 

eens verkouden. Verkoudheid van een van de medewerkers vraagt om een test. Kom je na een 

test verkouden naar school toe, steek je mogelijk een andere collega aan, waardoor deze mogelijk 

ook een test moet ondergaan. Deze week zijn we gelukkig nog steeds in staat gebleken om inval 

te vinden voor groepen waarvoor dit nodig was. Om ons heen zien en horen we dat dit op vele 

andere scholen niet meer lukt. We hebben nog geluk, maar het wordt wel aldoor spannender of 

het ons blijft lukken om dit waar te kunnen blijven maken. 

We willen zeker geen onrust veroorzaken en graag aan het werk blijven en hebben daarom in het 

team ook een aantal zaken weer wat scherper neergezet. We willen er gezamenlijk alles aan doen 

om fysiek onderwijs te kunnen blijven geven. 

We merken dat naarmate de tijd verstrijkt met name het behouden van afstand tot elkaar heel 

lastig is om te bewaken. We zijn hier nog veel alerter op geworden. 

Ook stimuleren we leerkrachten het werk dat zij thuis kunnen doen, thuis te doen.  

 

Ook zien we dat voor velen, terwijl u op uw kind wacht, het bewaken van de afstand niet 

eenvoudig is. Nogmaals willen we u vragen ook het plein bij het ophalen als wachtplaats te 

gebruiken waardoor het afstand houden tot elkaar beter mogelijk is.  

 

Alleen door gezamenlijk hier alert op te blijven kunnen we ervoor zorgen dat we gezond blijven en 

het onderwijs aan uw kinderen, onze leerlingen gewoon door kan blijven gaan. 

 

Dank voor uw medewerking. 
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