
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Besmettingen
Er zijn in Soest diverse klassen die thuis in quarantaine moeten
vanwege een besmetting van de leerkracht of één of meerdere
klasgenoten.
Op de 1e Van der Hucht zijn wij ervan overtuigd dat de
zorgvuldigheid van ouders en collega’s ervoor zorgt dat onze school
dit tot nu toe bespaard is gebleven.

Schooltijden
Sinds de groepen per 8 februari weer naar school gaan, starten en
eindigen de groepen op drie tijden.
We benadrukken hier nogmaals dat het belangrijk is dat de kinderen
op de juiste tijd op school zijn en vragen u hiervoor te zorgen.
Aan u de oproep om het moment van brengen, halen en het afscheid
bij het hek zo kort mogelijk te houden om eventuele
contactmomenten met andere ouder(s)/verzorger(s) te minimaliseren
en te zorgen voor een goede en veilige doorstroom.

De groepsleerkracht begint met de les op onderstaande tijd:

De start- en eindtijden van de lessen zijn:
Groep 1/2a, 3 en 6 om 08:20 en 14:50 uur. Deur open om 08:15 uur.
Groep 1/2b, 4 en 7 om 08:25 en 14:55 uur. Deur open om 08:20 uur.
Groep 1/2c, 5 en 8 om 08:30 en 15:00 uur. Deur open om 08:25 uur.

In deze nieuwsbrief leest u over onze nieuwe collega, over de
openbare basisschool PWA Soest, de veranderende schooltijden en
het continurooster na de zomervakantie. Tot slot leggen we u een
idee voor aangaande de portretfoto’s.

Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen.
We wensen u een fijn weekend.

Hartelijke groeten,
namens het team,

Annalies Warnaars
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Nieuwe leerlingen
In februari zijn Pepijn en
Annabelle 4 jaar geworden
en bij ons op school gestart
in groep 1/2C bij juf Linda.

Deze week is Liam 4 jaar
geworden en hij is gestart in
groep 1/2A bij juf Pauline en
juf Suzanne.

We wensen hen een
leerzame tijd en veel plezier
op school!

Agenda

Van de zwemlessen voor
groep 6 is helaas nog niet
bekend of en wanneer ze
doorgaan.

Studiedagen en vrij
do 1 april t/m di 6 april
di 27 april- Koningsdag

Meivakantie
1 mei t/m 16 mei

Tweede pinksterdag: vrij
ma 24 mei

4 t/m 11 juni: vrij
Studiedag + juniweek

Vrijdag 18 juni en
maandag 21 juni komen te
vervallen als vrije dagen en
zijn reguliere schooldagen
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Nieuwe collega: Daphne van Beek
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat vanaf maandag 15
maart Daphne van Beek als onderwijsassistent ons team versterkt.
We hopen dat ze het naar de zin zal hebben in ons team. In het
stukje hieronder zal zij zich kort aan u voorstellen.

Hallo allemaal,

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Daphne
van Beek, ik woon in Amersfoort en ben
moeder van twee kinderen. Samen met onze
hond Alva gaan we geregeld wandelen op de
Soesterduinen. Ik ben sportief, creatief,
enthousiast en ik hou van tuinieren. Ik kom uit
de kinderopvang en heb erg veel zin om op
deze school te werken!

Sluiting Prins Willem Alexander Soest (PWA)
Ongetwijfeld heeft u inmiddels vernomen dat de PWA Soest haar
deuren sluit in de zomervakantie. Dit is voor de kinderen en
ouder(s)/verzorger(s) een heel naar en onverwacht bericht geweest.

De gemeente en stichtingsbesturen van de scholen in Soest zijn
met elkaar in gesprek over het gebruik van het schoolgebouw. Onze
school heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente voor de
realisatie van twee tijdelijke lokalen bij onze school (noodgebouw).
Ondertussen heeft de raad ingestemd en is ons verzoek
gehonoreerd. Nu met het vrijkomen van het schoolgebouw van de
PWA is de vraag ontstaan of we in het kader van duurzaamheid
gebruik zullen gaan maken van enkele lokalen.
De gemeente bekijkt momenteel in samenwerking met ons bestuur
de mogelijkheden.

De leerlingen van de PWA kunnen na de zomer een plekje krijgen
op De Buut of de Egelantier. Maar zij kunnen ook kiezen voor een
andere school als deze plaats heeft. Bij aanmeldingen voor onze
school maken wij hierin een zorgvuldige afweging en kijken daarbij
naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen, de gehele groep en
de school.



Schooltijden en continurooster vanaf schooljaar 21/22
De MR heeft ingestemd met het verzoek van school om komend schooljaar de schooltijden
te wijzigen en het continurooster in te voeren.

Van 187 (aanstaande) leerlingen hebben ouders/verzorgers de vragenlijst ingevuld en
hiervan heeft 91,5% aangegeven de MR te adviseren met ons verzoek in te stemmen.

De MR heeft contact gehad met enkele van de ouders die adviseerden niet in te stemmen
om een beeld te krijgen waarom deze gezinnen het huidige systeem wilden behouden.

De Medezeggenschapsraad vraagt de school om in schooljaar 2021-2022 een evaluatie te
plannen van de nieuwe schooltijden en het continurooster om te kijken hoe dit bevalt bij
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Na de zomervakantie eindigt de schooldag om 14:45 uur, m.u.v. woensdag (12:30 uur). De
kinderen blijven allemaal over tussen de middag.

Tot de zomervakantie is er tussenschoolse opvang en de vrijwillige medewerkers blijven dit
samen met teamleden verzorgen. Helaas zijn er kinderen op onze school die menen dat ze
deze medewerkers niet met respect hoeven te behandelen of niet meer hoeven te luisteren
omdat ze het continurooster willen. We vragen u het gesprek met uw kind(eren) hierover
aan te gaan en er bij hen op aan te dringen dat zij zich respectvol gedragen. Wanneer dit
mis gaat, neemt de groepsleerkracht contact met u op en hoeft uw kind de keer erna niet
over te blijven tussen de middag. Het is schandalig wat de medewerkers te horen krijgen.

Portretfoto’s wel of niet?
Vorig jaar heeft de schoolfotograaf groepsfoto’s gemaakt, maar vanwege corona konden de
portretfoto’s niet doorgaan. De groepsfoto’s willen we graag behouden en zijn een
meerwaarde als herinnering aan de klas. Dit krijgen wij ook terug van
ouder(s)/verzorgers(s). Voor de portretfoto’s is er het volgende idee:

Het lijkt de MR en het team mooi om bij een lokale fotograaf voor elk gezin een korting te
regelen. Eerst komt deze fotograaf bij ons op school voor de groepsfoto’s. Deze gaan tegen
betaling mee naar huis met een kortingscoupon voor in de fotozaak. Daar maakt de
fotograaf per gezin van de kinderen portretfoto’s en foto’s van de broertjes/zusjes/het gezin.
Niet-schoolgaande broertjes en zusjes kunnen zo ook op de foto. En deze lokale
ondernemer wordt gesteund. In deze bizarre tijd voelen wij ons ook genoodzaakt en
verplicht om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Denkt u hier principieel anders over, dan ontvangen wij graag uw mail voor 12 april a.s. op
info1e@vanderhucht.nl o.v.v. ‘schoolfotograaf’.
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