Nieuwbouw De BERK
Terwijl we allemaal in lockdown zitten gaat de bouw
gelukkig door. Langzaamaan worden de stenen muren
aan de buitenkant van het gebouw steeds hoger
opgemetseld.
Ondertussen zoeken wij als team naar meubels,
lesmethoden en speelplaatsaankleding.
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Rooster De BERK

Voorjaarsvakantie

Om vast te noteren:
2 maart: infoavond voor ouders van nieuwe
leerlingen van De Berk
9 maart: Studiedag, alle leerlingen vrij.

De voorbereidingen voor basisschool De BERK zijn in volle
gang. Een van de zaken waarover de teams van Theresia
en KlimOp overleg gevoerd hebben, is de invulling van
het rooster en de lestijden.
In de teams is meerdere keren overleg gevoerd over het
al dan niet invoeren van een continurooster. Om hierin
een goede keuze te kunnen maken hebben we van zowel
het huidige rooster als van een continurooster de vooren nadelen in kaart gebracht. Naast onderzoeksgegevens
zijn hierin ervaringen van andere scholen waar gewerkt
wordt met een continurooster én onze eigen ervaringen
met een continurooster, opgedaan tijdens de eerste
coronagolf, meegenomen.
Op basis van deze gegevens zijn we tot de
conclusie gekomen dat de meerderheid van het team op
dit moment niet achter de invoering van een
continurooster staat.
We hebben dan ook besloten om het komende
schooljaar op De BERK te starten met het
traditionele rooster en op basis van de ervaringen in dat
jaar te bezien of een continurooster wellicht
toch gewenst is.
Met ingang van het nieuwe schooljaar worden voor alle
groepen dezelfde schooltijden gehanteerd. De
lestijden zien er dan als volgt uit:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
• Ochtend: 8.30-11.45 uur
• Middag: 13.00-15.15 uur
Woensdag:
• 8.30-12.15 uur
De kinderen van de groepen 1-2 hebben op jaarbasis 8
vrije vrijdagen naast de reguliere vakanties. De data van
deze vrijdagen worden aan het begin van het schooljaar
bekend gemaakt.
We hebben overwogen de middagpauze met een
kwartier in te korten. Om ook de kinderen die wat verder
weg wonen de gelegenheid te geven tussen de middag
thuis te gaan eten, is besloten dit niet te doen.
Uiteraard zijn bovenstaande zaken in de
medezeggenschapsraad besproken.

Afscheid
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen op KlimOp en
Theresia.
In het begin van dit schooljaar ben ik als ondersteuner
van Ingrid, directrice van beide scholen, op beide scholen
gestart. Doel was vooral Ingrid te helpen bij het vele werk
dat voor haar ligt i.v.m. de fusie en de nieuwbouw. Mijn
ervaring in verschillende directiefuncties kon
daarmee, tijdens mijn laatste werkzame
maanden, ingezet worden.
Met veel plezier, heb ik mij ingezet voor de twee scholen
en heb ik met genoegen mogen werken met jullie
kinderen. Ondanks dat plezier, dat ik overigens tijdens
mijn hele onderwijsloopbaan heb mogen beleven, voel ik
dat mijn tijd gekomen is om (een klein beetje) eerder te
stoppen en per 1 februari a.s. te gaan genieten van mijn
pensioen, na 43 jaren onderwijs.
Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken met wie
ik tijdens deze korte periode heb samengewerkt. Ik heb
het genoegen gehad met 2 leuke teams te mogen
werken, ik heb de nieuwbouw van de grond zien komen
en heb van dichtbij bouwvergaderingen bijgewoond. Ik
zie dat er o.l.v. Ingrid keihard (samen-) gewerkt wordt
door de teams om eigentijds onderwijs op De BERK
gestalte te geven. De BERK een school waar jullie allen,
leerlingen en al het personeel supertrots op mogen
zijn. Voor jullie allen: alle goeds voor de toekomst.
John Arts

Noodopvang
Zoals steeds naar ouders is gecommuniceerd is de
noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep en
voor kwetsbare kinderen en kinderen met een zorgelijke
thuissituatie. We vinden het jammer te horen dat een
aantal ouders vraagtekens plaatst wat de toelating van
leerlingen tot de opvang betreft. Het is aan school te
beoordelen welke kinderen toegelaten worden tot de
noodopvang. U mag erop vertrouwen dat hierin
zorgvuldige afwegingen gemaakt worden.
We begrijpen dat er met het thuisonderwijs een groot
beroep gedaan wordt op ouders, ook voor leerkrachten is
dat zo. Voor hen is het ook werken buiten de comfort
zone. Belangrijk blijft dat we begrip tonen voor elkaars
situatie in deze tijd.
We hebben een gezamenlijk doel; het zo goed mogelijk
geven van thuisonderwijs en zo goed mogelijk door deze
lastige periode heen komen. Laten we dat samen doen!

Informatieavond en open dag
Normaal gesproken wordt er elk jaar een open dag en
een informatieavond georganiseerd op school. Vanwege
de aanhoudende Coronacrisis hebben we besloten dit
jaar de open dag te annuleren. De informatieavond voor
ouders van nieuwe leerlingen staat gepland op 2
maart om 19.00 uur. Afhankelijk van het al dan niet
verlenging van de lockdown wordt deze op de Theresia
gehouden of digitaal via Teams. In beiden gevallen
vragen we ouders zich hiervoor aan te melden. Dat kan
door het sturen van een mail
naar ingridstokkermans@leerrijk.nl. Aanmelden kan
tot uiterlijk 19 februari. Wanneer er veel aanmeldingen
zijn en er geen sprake meer is van een lockdown worden
op 2 maart twee tijden ingepland. U wordt hiervan via de
mail op de hoogte gebracht.

Afscheid meneer John
Elders in deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat
meneer John per 1 februari afscheid neemt van onze
school. De afgelopen maanden heeft hij vol
enthousiasme de directie ondersteund. We gaan hem
dan ook zeker missen.
John, hartelijk bedankt!
De tijd is gekomen om te gaan genieten van je pensioen.

