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AGENDA
6-11:
Schoolontbijt
9-11 tot 13-11:
Oudergesprekken

S
De eerste periode van het schooljaar ligt alweer achter ons.
Bladeren verkleuren en gaan vallen, de temperatuur daalt en de
dagen worden korter. De school is vol in bedrijf. We missen de
gezelligheid van de ouders in de school, dat laat helaas nog even
op zich wachten.
Door de persconferentie, is helaas duidelijk geworden dat we met
zijn allen de verkeerde kant op gaan met het virus. Ook wij als
school zijn in afwachting. We houden het nieuws en de berichten
in de gaten en passen waar nodig ons onderwijs aan. Laten we het
samen doen! Ook voordat het coronavirus onze samenleving op
zijn kop zette, vonden we SAMEN al heel belangrijk. De afgelopen
maanden hebben nog meer laten zien, hoe belangrijk het is om
samen op te trekken. We hebben ons met elkaar aan de richtlijnen
van het RIVM te houden en hanteren nog steeds het protocol. Dus
helaas nog geen ouders in de school, zonder geplande afspraak!
Het is niet anders. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid
om ervoor te zorgen dat we deze situatie onder controle krijgen en
houden. Dat iedereen soms diep moet zuchten, dat begrijpen wij
heel goed.

OPLEIDSCHOOL
Sinds vorig schooljaar is de Schatkist een opleidschool. Het is
onze maatschappelijke en pedagogische opdracht om plek
te bieden voor de leerkrachten van de toekomst!
Studenten worden intensief begeleid door onze
schoolopleider (Brigitta) en de studieloopbaan begeleider
vanuit de PABO. Voor de mentoren/leerkrachten is er een
continue professionele ontwikkeling door het werken met
studenten, de schoolopleider en de
studieloopbaanbegeleider. Dit leidt weer tot
schoolontwikkeling. Onze leerkrachten zijn mentoren en zij
volgen de mentortraining op de PABO. Opleiden in de
school is een krachtig samenwerkingsverband tussen de

OUDERGESPREKKEN
In de maand november staan
de ZIEN! Gesprekken op de
agenda. Gezien de
ontwikkelingen rondom
Corona, hebben we besloten
om deze digitaal te laten
plaatsvinden via teams. Naar
onze mening is dit de meest
passende vorm die recht doet
aan de behoefte aan
(persoonlijk) contact en aan de
regels/ richtlijnen en het gevoel
van veiligheid voor beide
partijen!

PABO en het werkveld. Hierdoor kunnen we met elkaar
goede leerkrachten opleiden!
Dit schooljaar hebben we de volgende stagiaires bij ons op
school:
- Stan 4e jaar student (LIO leraar in opleiding) in groep 3.
- Pam 2e jaar student
- Kevin 1e jaar student
Ook krijgen we nog een aantal studenten onderwijsassistent
van het Vista college in de loop van het schooljaar.

De herfst is een periode waarin
we veel te maken krijgen met
snotneuzen en andere
verkoudheidsklachten. Ook
leerkrachten zullen verkouden
worden.
De richtlijnen zijn erop gericht
dat een collega met milde
klachten thuis moet blijven en
zich moet laten testen. Het zal
dan ook een gepuzzel worden om
alle groepen draaiende te
houden.
Mogelijk zullen juf Chayenne en
meester Dominique een groep
moeten overnemen, of als het
echt niet op te vullen is, zullen
groepen misschien wel een dag
thuis komen te zitten. Onze
primaire taak is om de school en
ons team overeind te houden en
goed les te kunnen geven aan al
onze leerlingen. Daar gaan we
voor en dat mogen jullie ook van
ons verwachten, iedere dag
opnieuw!

https://www.facebook.com/bsdeschatkist

@obsdeschatkist

