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Tevredenheidsonderzoeken
Afgelopen periode zijn de tevredenheidsonderzoeken bij de ouders en de kinderen van
groep 5 t/m 8 afgenomen. 56% Van de ouders hebben de vragenlijsten ingevuld en is er
sprake van een goede respons. Na bespreking binnen het team en de MR zult u van de
resultaten en actiepunten op de hoogte gesteld worden.

Verplaatsen Kwaakerrun
Door het verschuiven van de Venloop naar de nieuwe datum in september, zal de
Kwaakerrun verplaatst worden naar 26 en 27 juni. Noteer deze datum in jullie agenda
en binnenkort zullen de inschrijvingen al openen. De inschrijvingen voor de wandeltocht
en de runs kunnen via onze site www.kwaakerrun.nl

Reminder Ouderbijdrage

Denkt u aan het overmaken van de ouderbijdrage, op dit moment heeft ongeveer 50% het
bedrag overgemaakt.
De informatie over de ouderbijdrage kunt u terugvinden in de digitale boekenkast van de
Oudervereniging in Ouderportaal.

Kerstviering
Ondanks de snelle sluiting van de scholen, hebben we
er nog een paar fijne laatste dagen met de kinderen
van kunnen maken. De kinderen hebben de verrassing
van ‘Astebleef’ en de Oudervereniging nog gekregen en
er is in twee dagen tijd onwijs veel opgehaald voor de
Voedselbank.
Heel hartelijk dank daarvoor.
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2020, een terugblik op een bijzonder jaar
Voor ons allemaal was en is 2020 door de corona een zeer bijzonder jaar geworden
Een jaar vol onzekerheden, verdriet maar ook van saamhorigheid. Het thuiswerken en
meer thuis zijn: hierdoor spanningen, maar zeker mooie dingen zoals tijd en oog voor
elkaar. Het heeft veel impact gehad, ook op school. Samen met jullie hebben we ons best
gedaan om het onderwijs goed vorm te geven. Het thuisonderwijs was een uitdaging
voor school en ouders.
Tijdens de sluiting was er voor ons vooral het gemis van de kinderen in de klas. Wat
waren we dan ook blij dat de kinderen weer naar school konden. De eerste weken na de
start hebben we gebruikt om te wennen op school en te kijken hoe de kinderen de
lockdown ervaren hebben. We hebben ons onderwijs ingezet op groepsvorming,
welbevinden en het krijgen van een goed beeld van de ontwikkeling en het welzijn van
de kinderen. Na de grote vakantie heeft deze aanpak een vervolg gekregen. We zagen
gelukkig vooral kinderen die heel blij waren dat ze weer naar school konden.
Ondanks de enorme inzet van ouders en school hebben we toch gezien dat de kinderen
de structuur van het onderwijs op school, de instructie en de begeleiding van de
leerkracht, maar vooral de klas hebben gemist. We zijn dan ook samen aan de slag
gegaan en hebben we ingestoken op de verdere ontwikkeling van de kennis en de
vaardigheden van de kinderen en saamhorigheid op school. Daar is door iedereen hard
aan gewerkt. Het vroeg tijd en samen waren we met z’n allen hierin op de goede weg.
Helaas was (en is) corona nog steeds actief. We hebben regelmatig te maken gehad met
leerkrachten die thuis bleven, omdat ze zich moesten laten testen, i.v.m. de privésituatie
in quarantaine moesten of zelf corona hadden. Het vinden van vervanging was voor ons
als school telkens een enorme uitdaging, zeker met het huidige lerarentekort. Tot op
heden is het ons steeds gelukt om vervanging te vinden of het intern op te lossen en
hebben we gelukkig geen groepen naar huis hoeven sturen. Daarnaast merkten we de
laatste weken dat het aantal kinderen ook steeds vaker afwezig was en thuis in
quarantaine moest, omdat er iemand in het gezin getest werd of corona had.
Deze situatie maakt het allemaal niet makkelijker en we realiseren ons dat het de
continuïteit in de weg staat. Het is positief om te ervaren en te voelen dat er een goede
samenwerking is tussen school en ouders. Dat is heel belangrijk, hartverwarmend en
helpt ons ook om door deze periode heen te komen. Zeker in deze tijd, waar de behoefte
om samen te kunnen zijn nog groter is.
Echter zijn er de beperkingen, waarbij het nauwelijks mogelijk is om elkaar op school te
kunnen treffen, spreken en activiteiten met elkaar te organiseren. Wij ervaren dit als een
groot gemis!!
De mededeling afgelopen maandag, dat we wederom in een 2e lockdown gaan, was dan
ook wel een schok. We waren op de goede weg en nu weer terug naar het
afstandsonderwijs. De continuïteit en de ingezette ontwikkeling van de kinderen wordt
verstoord. De organisatie van het thuisonderwijs en het thuiswerken vraagt weer een
enorme investering van de kinderen, school en u als ouders. We hebben geleerd van de
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vorige periode en het lukt om zaken sneller op te pakken. De voorbereidingen zijn
getroffen, de kinderen hebben de spullen opgehaald en we zijn klaar om na de
kerstvakantie te starten. Laten we hopen dat het voor een korte periode is.
Afgelopen periode was en komende feestdagen is een bijzondere en moeilijke tijd voor
ons allemaal. Ondanks dat is het goed om ook de mooie kanten te benoemen die er zijn:
 Het leert ons zoeken naar kansen en het benutten van mogelijkheden;
 Het leert ons meer tijd, oog en oor te hebben voor elkaar;
 Het leert ons samen de schouders er onder te zetten, te vertrouwen op elkaar en
uitgaan van ontwikkelkracht van de mens;
 Het leert ons stilstaan bij datgene wat écht belangrijk is in het leven en te
genieten van iedere dag!
Dit nemen we mee 2021 in.
We gaan er samen een mooi jaar van maken
met goed onderwijs op een fijne en gezellige school.
Prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!!
Team bs Sterrenpad ’t Ven

Belangrijke data januari
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Maandag 4 januari t/m
vrijdag 15 januari
Maandag 18 januari
Dinsdag 12 januari
Donderdag 14 januari
Dinsdag 19 januari

Kerstvakantie
Afstandsonderwijs
Kinderen weer naar school
Instroommoment nieuwe kinderen
OV-vergadering
On-line informatiebijeenkomst nieuwe ouders
Centrale aanmelding nieuwe leerlingen

Volgende nieuwsbrief donderdag 28 januari
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