Schooljaar 2020-2021
18 december 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Helaas verliep de laatste schoolweek van het kalenderjaar heel
anders dan we ons hadden voorgesteld, maar gelukkig bleek ook
hoe veerkrachtig kinderen zijn als je ziet hoe ze genoten van de
gezelligheid met elkaar op de laatste dag voor de kerstvakantie.
Ook voor u en ons was het snel schakelen.
De wijze waarop we allemaal - kinderen, ouders/verzorgers en het
team - de voorbereidingen voor het thuiswerken weer oppakten, is om
trots op te zijn. Samen zorgen we ervoor dat het goed komt.
Wij willen u bedanken voor de vele hartelijke kaarten en e-mail
- zelfs taarten, chocolade, bloemen en thee(mokken) - om ons een
hart onder de riem te steken. Wij voelen ons gewaardeerd!
We zijn blij dat de besmettingen onder ouders/verzorgers in aantal
zijn meegevallen de afgelopen 4 maanden, zodat we ons op het
onderwijs in de klassen hebben kunnen richten. We hopen dat er in
de komende maanden geen nieuwe ziektegevallen onder ouders en
leerkrachten zullen zijn en dat ook de leerlingen gezond blijven.
Op 4 januari starten de online lessen. Veel succes hiermee gewenst.
Maar nu eerst is het tijd voor vakantie. We wensen u allemaal heel
gezellige feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Hartelijke groeten,
Namens het team,
Annalies Warnaars
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Nieuw op school
In januari worden de volgende
kinderen 4 jaar en zullen bij
ons op school starten:
Hira, Myrthe en Joshua
in 1/2a bij Pauline en Suzanne
Anne, Selver-Lina en Sam
in 1/2b bij Henny en Marieke
Abel en Emma
in 1/2c bij Linda.
Wij wensen hen een leerzame
tijd en veel plezier op school!

Agenda
Maandag 4 januari
gr 3-8 Start online lessen

Vacature voor een onderwijsassistent
Onze school krijgt structureel meer financiële middelen tot
haar beschikking om voor werkdrukvermindering in te zetten.
We hebben in het team besproken welke invulling we graag
willen.
Graag stellen we een onderwijsassistent aan die de
leerkrachten kan ondersteunen bij het voorbereiden en geven
van lessen, maar ook individuele of kleine groepjes leerlingen
kan begeleiden of organisatorische taken op zich kan nemen.
We hopen per februari of maart iemand te kunnen aanstellen
en zullen u t.z.t. verder informeren.
Afscheid algemeen directeur-bestuurder
Henk Oudshoorn, onze algemeen directeur en bestuurder,
heeft vorige week afscheid genomen van de kinderen en
teams van de drie scholen binnen onze stichting.
De kinderen en collega’s kregen allemaal een oliebol en de
school heeft een prachtige grote houten knikkerbaan van hem
gekregen. Eén waarvan we verwachten dat alle kinderen hier
lekker mee kunnen spelen en leren.
Nieuwe algemeen directeur-bestuurder
Op 4 januari zal Ronald de Moor starten in deze rol. We kijken
uit naar de samenwerking.
Mogelijkeuitbreiding met een noodlokaal
Vanuit de ambitie van de gemeente Soest om samen met de
schoolbesturen een gedragen, integrale visie te ontwikkelen
voor de huisvesting van onder andere het primair onderwijs in
de gemeente, zijn adviezen gegeven voor plannen met
betrekking tot onderwijshuisvesting.
Het college van B&W van de gemeente heeft positief besloten
over zowel het integraal huisvestingsplan (periode 2020-2035)
als over het huisvestingsprogramma 2021. In dit laatste stuk
staat het voorstel voor de uitbreiding van onze school met een
noodlokaal.
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Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit over het
voorstel te nemen, naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2021.

Inspectiebezoeken
In de afgelopen 2 maanden hebben we 2 inspectieonderzoeken gehad.
Het verheugt mij u te zeggen dat beide onderzoeken erg positief waren.
Het eerste onderzoek was een onderzoek naar de hele stichting. Er was
ook tijd ingeruimd over de aanpak van ons onderwijs tijdens de periode
van schoolsluiting en daarna. De conclusie was dat de 3 scholen het
goed doen.
Het tweede onderzoek ging over de kwaliteit van de
verbeterprogramma’s op onze school. In een online gesprek van 1,5 uur
werd onze werkwijze besproken en hoe zich dit verhoudt tot wat onze
leerlingen nodig hebben. Dit werd als passend voor onze school
ervaren.
Wij zijn erg blij en trots op de uitkomst van de twee onderzoeken. De
uitkomst geeft de inspectie het vertrouwen in hoe wij het doen en hoe wij
presteren. Nader onderzoek wordt dan ook niet uitgevoerd.

Oproep voor uw hulp bij de TSO
Er heeft helaas geen enkele ouder zich aangemeld om te ondersteunen
bij de tussenschoolse opvang op school.
We willen u nogmaals vragen om u op oproepbasis beschikbaar te
stellen bij Kinderstralen en ons zo te helpen bij het goed laten
verlopen van de TSO.
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