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SAMENWERKING KINDEROPVANG
Onze school werkt nauw samen met Kinderopvang
Parkstad in een “mini of klein IKC”. We gaan deze
samenwerking in de toekomst verder uitwerken. 
Onze Kinderopvang biedt dagopvang (0-4 jr),
buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het
peuterprogramma (2-4 jr). 

Een IKC is een Integraal Kind Centrum. Dit is een
voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar
waarin zij gedurende de dag spelen, ontwikkelen en
ontmoeten. Het bijzondere van de IKC’s is dat
leerkrachten en pedagogisch medewerkers vanuit een
doorgaande lijn werken en elkaar versterken vanuit hun
eigen deskundigheid. Op die manier kunnen kinderen
zich binnen en buiten onderwijstijd optimaal
ontwikkelen.
Momenteel zien we een enorme groei binnen onze
peutergroep. Ook de babygroep wordt langzamerhand
steeds groter. 

We hebben een supergezellige

sportieve koningsdag gehad!

Met een mooie, oranje

versierde speelplaats en veel

hulp van al onze studenten van

het Vista college, de Pabo en

de sportstudenten. 

.

KONINGSDAG



NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen
dat onderwijsachterstanden in deze coronaperiode beter worden
opvangen. 
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs stelt minister
Arie Slob van Onderwijs 8,5 miljard euro beschikbaar om leerlingen te
helpen die door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen
in hun ontwikkeling. 
De maanden van onderwijs op afstand zijn een uitdaging geweest,
voor het team maar ook voor de leerlingen en hun gezinnen. Inmiddels
vindt het onderwijs weer op school plaats. Ook dat is weer wennen en
brengt, gezien de algemene coronamaatregelen, uitdagingen met zich
mee, en risico op verdere vertraging. 
 
Om gericht te werken aan de corona gerelateerde
vertragingen/achterstanden is het belangrijk om goed te weten waar
onze leerlingen nu staan. Er wordt van ons verwacht dat wij daarvoor
een zogenaamde 'schoolscan' uitvoeren. Dit is een probleemanalyse op
basis waarvan wij een keuze kunnen maken voor passende
maatregelen. 

Wij kijken naar de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en
welbevinden van leerlingen. Het betreft niet alleen taal en rekenen
maar alle leergebieden zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en
Cultuur. Met het geld wordt vervolgens gekeken naar: wat is er nodig
voor een vervolg, gericht op een kansrijke ontwikkeling, op de langere
termijn?
Momenteel zijn we hard aan het werk om alle informatie te verwerken
en ons plan te schrijven.

Vanmiddag begint de meivakantie. 
Op 17 mei zien we de kinderen graag weer terug.
We wensen iedereen een fijne vakantie!

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

 @obsdeschatkist

Dit appelboompje kregen we vorige
gesponsord door de Rotary Club

Kerkrade/Herzogenrath! 

VAKANTIE

Mei


