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WEER NAAR SCHOOL
Op maandag 3 januari kregen we goed nieuws: de
scholen mochten vanaf maandag 10 januari weer open.
Een mooi bericht om het nieuwe jaar mee te starten.
We willen jullie met deze nieuwsbrief graag informeren
over een aantal praktische zaken. Maar om te beginnen
wensen we jullie en de kinderen een gezond en
gelukkig 2022!
Na een welverdiende vakantie zijn wij als team van de
Schatkist weer fris en enthousiast begonnen. We hopen
dat alle kinderen en ouders ook een goede vakantie
hebben gehad. Laten we positief het nieuwe jaar in
gaan en er samen een fijn jaar van maken!

Vanaf deze week ben ik, Birgitte, weer volledig terug op
de Schatkist en ik ben blij dat ik weer terug ben op
onze school om met de collega’s de schoolontwikkeling
verder vorm te geven. 

AGENDA

17-01: Start CITO
periode
25-01: Studiemiddag
08-02: Studiedag
07-03:  Start Gezonde
Basisschool van de
Toekomst



Wij zijn op zoek naar

vrijwilligers die ons

vanaf 7 maart op

maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag

tussen 12.15 en 13.15

uur kunnen

ondersteunen bij de

lunch .  

Voor meer info een

aanmelding, zie de

link op ISY.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT

WIJ WORDEN GEZONDE BASISSCHOOL VAN DE TOEKOMST!
Voor de kerstvakantie hebben we, via een vragenlijst, jullie mening
gevraagd over De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hieruit bleek dat
84% van de ouders akkoord gaat om te starten met dit concept. Deze
gegevens zijn gedeeld met de medezeggenschapsraad van onze school. Zij
hebben op basis hiervan akkoord gegeven voor het verlengen van de
schooldag tot 15.15 uur. 

Wij zijn dan ook heel blij dat we jullie kunnen laten weten dat we vanaf     
 7 maart van start zullen gaan als Gezonde Basisschool van de Toekomst. 

De komende weken zijn wij druk bezig met alle voorbereidingen om goed
te kunnen starten. Zo worden er lunchtrommels en bekers voor alle
kinderen besteld, worden er roosters en beweegschema's gemaakt en
vrijwilligers geworven om ons te ondersteunen bij de lunch. We zullen jullie
zo goed mogelijk informeren over de verdere ontwikkelingen de komende
periode.



 @obsdeschatkist

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

CORONA
We verwachten dat we de komende periode
regelmatig te maken zullen krijgen met corona
besmettingen in de school. Als gevolg daarvan kan het
vaker voorkomen dat een klas naar huis gestuurd moet
worden of dat er tijdelijk afstandsonderwijs verzorgd
moet worden voor een deel van de leerlingen. We doen
ons best om dit te voorkomen, maar hopen op jullie
begrip als we met deze situatie te maken krijgen. 

NPO GELDEN
Zoals alle scholen heeft ook de Schatkist, voor maximaal twee jaar, extra gelden
gekregen na de coronacrisis. 
Als school hebben we eerst een schoolscan gemaakt waarin we beschreven hebben
waarom wij aan bepaalde onderdelen geld zouden willen besteden. We hebben
gekeken naar leerresultaten, maar we hebben ook gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders en teamleden. Op basis daarvan hebben we een plan gemaakt en
dit is met de MR besproken. Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de
acties die voortkomen uit het plan.

Wij hebben extra handen in de klas georganiseerd.  We hebben een
onderwijsassistent die 2 dagen in de week extra ondersteuning verzorgt. 
Daarnaast zijn we bezig met een traject waarin we ons verdiepen in ons
rekenonderwijs en een nieuwe rekenmethode en we gaan extra materialen
aanschaffen in de vorm van een rekenkast per bouw.

We zoeken naar een intensievere samenwerking met de peuter- en kinderopvang in
de vorm van het ontwikkelen van een leerplein waar we samen kunnen spelen, leren
en werken. 
We investeren in de aanschaf van extra materialen en diverse cursussen en
trainingen voor het team. Er worden o.a. leskisten aangeschaft van de methode ‘Met
sprongen vooruit’, hierbij hoort ook een cursus voor de leerkrachten.


