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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

Wat is het fijn dat de scholen weer open konden
na de kerstvakantie. Na een week van relatieve

Bekijk de jaaragenda

rust, kregen we in de tweede week helaas te
maken met veel besmettingen in verschillende
klassen waardoor meerdere groepen in quarantaine
moesten. We merken dat dit constante schakelen

vrijdag 11 februari
(tussen 8.15 - 8.30 uur)
» Inschrijven Bink Kids Run

en de onzekerheid die dit met zich meebrengt
veel vraagt van de kinderen, ouders en van de
leerkrachten. Daarom wil ik via deze weg dan ook

vrijdag 11 februari
»R
 apporten mee

mijn waardering uitspreken voor ieders flexibiliteit.
Laten we hopen dat we snel in rustiger vaarwater

vrijdag 18 februari
»S
 tudiedag:

terecht komen.

alle leerlingen vrij

Ondertussen gaat het “gewone” leven gewoon

maandag 21 februari
t/m vrijdag 25 februari
»V
 oorjaarsvakantie:

door. In dit maandnieuws kunt u onder andere lezen
hoe het zit met de ventilatie op onze school, over
plannen die gemaakt worden voor het gebouw en

alle leerlingen vrij

het schoolterrein en nieuwtjes uit het team.

maandag 28 februari
t/m donderdag 3 maart
»S
 preekmiddag/avond

Veel leesplezier!
Esther Jager

Nieuws uit het team
Vanaf 1 februari stopt juf Trudy
Nwanne met haar lesgevende taak
op vrijdag in groep 4/5. Zij gaat op
een andere Proceonschool aan de
slag met een plusklas. Ze blijft wel
op maandagochtend de levelklas
bij ons op school doen. Voor groep
4/5 betekent dit dat juf Annemijn
ook op vrijdag les zal gaan geven.

Zoals u weet is juf Leonie zwanger. Vanwege de coronamaatregelen
zal zij vanaf begin februari stoppen met haar lesgevende taak aan
groep 2/3 omdat het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden
tijdens het lesgeven. Juf Leonie zal in de laatste weken voor haar
verlof andere taken op school gaan uitvoeren. Gelukkig verwelkomen
wij per 01 maart een nieuwe collega: juf Tineke. Juf Tineke is een zeer
ervaren leerkracht. Zij zal samen met juf Rianneke lesgeven aan groep
2/3. Ook zal zij op donderdag de plusklaslessen van juf Rianneke
overnemen en juf Evalien ondersteunen bij IB-werkzaamheden.

Dinsdag 15 februari 2022 is
de volgende MR vergadering. Weet u
dat u als ouder ook altijd welkom bent
om een vergadering bij te wonen?

Nieuws uit de
medezeggenschapsraad

Dinsdag 18 januari 2022 was er weer een MR-vergadering.
Er is onder andere over de medewerkerstevredenheidspeiling
gesproken die in oktober 2021 was afgenomen. Over het
algemeen is iedereen goed tevreden, minst tevreden punt
was toch de werkdruk die vrij hoog is en wat bijvoorbeeld tot
gevolg heeft dat je niet altijd het maximale uit een leerling kunt
halen hoe graag de medewerker dit ook zou willen. Binnen het
team wordt er samen aan deze verbeterpunten gewerkt.

Er is ook gesproken over de huidige
corona (quarantaine)-maatregelen, zeker
nu de besmettingscijfers zo oplopen, de
verwachting is dat er 21 januari 2022 meer
duidelijkheid en eventuele aanpassingen
vanuit de overheid komen in de hoop
dat dan zo min mogelijk leerlingen thuis
komen te zitten.

Ventilatie
Er is in de media veel aandacht voor de ventilatie op scholen
vanwege het coronavirus. Bij ons op school wees een eerste
onderzoek uit dat de ventilatie niet op orde was. Er is toen
nader onderzoek verricht en de uitkomsten zijn recent met
ons gedeeld. Het blijkt dat de bestaande units voldoen aan de
capaciteit van de benodigde luchtverversing, ze stonden alleen
niet juist ingesteld. Dit is nu wel gebeurd.
Belangrijk om de juiste luchtverversing te hebben is frisse
lucht. Het openzetten van kleine ramen of ramen op een kier,
is dan ook belangrijk. Ook het tegen elkaar open zetten van
ramen en deuren tijdens de pauzes is belangrijk. Dit gebeurt
dan ook in alle klassen. We zien echter wel een verschil in de
grootte van de groepen, de leeftijd van de kinderen en of een
groep boven of beneden zit, waardoor soms ramen tussendoor
ook open moeten om te zorgen dat er voldoende ventilatie is.
Hierdoor kan het verschil in temperatuur per lokaal verschillen.
We zijn met elkaar alert op voldoende ventilatie en frisse lucht
in alle ruimtes.

Onderhoud
Afgelopen zomer zijn alle muren en deuren geschilderd.
Dit kalenderjaar gaan we verder met het groot onderhoud
van het gebouw. Het komende jaar staat vervanging van
de vloer in de gangen en in alle lokalen in de aanbouwen
in de planning, worden de gymzaalmuren opgeknapt
en de vloer vervangen. Ook komt er nieuwe zonwering
voor de lokalen. Kortom, we gaan nog even door met het
opknappen van het gebouw.

De stichting wordt aangestuurd volgens het Raad
van Toezicht model door een College van Bestuur
dat leiding en sturing geeft aan onderwijs- en
bedrijfsvoeringprocessen, het stafbureau en de
directeuren van de aangesloten scholen. De Raad
van Toezicht ziet toe op het handelen van het
College van Bestuur en op de algemene gang
van zaken binnen de organisatie. Het College van
Bestuur is derhalve verantwoording schuldig aan de
Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers
die hun kennis en ervaring op grond van hun
maatschappelijke betrokkenheid in willen zetten
om toezicht te houden op genoemde onderwijsen bedrijfsvoeringprocessen.

Twee vacatures
leden Raad
van Toezicht

Vanwege het naderen van het einde van de
ambtstermijn van twee raadsleden ontstaan er
begin 2022 twee vacatures binnen de Raad van
Toezicht. We zijn op zoek naar:
• Een kandidaat met een onderwijskundig profiel
• Een kandidaat met het profiel HR

Ga naar de vacature

Schoolplein
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat we met een
groepje ouders en medewerkers plannen aan het maken
zijn voor de herinrichting van het schoolplein. De eerste
gesprekken zijn geweest en we hebben al veel ideeën
met elkaar uitgewisseld. Ook de herinrichting van de oprit
biedt veel mogelijkheden. We nemen dit deel ook mee in
het maken van de nieuwe plannen.
Het doel is om een aantrekkelijker schoolplein te
realiseren waarin speelruimte is voor verschillende
soorten spel. Hierbij kunt u denken aan: sport, klimmen/
klauteren, ontdekken, maar ook rustigere plekken waar
sommige kinderen behoefte aan hebben.

Herinnering vrijwillige
bijdrage overblijven
Aan het begin van het schooljaar heeft er een berichtje
gestaan over deze bijdrage. Om de overblijfkrachten een
vrijwilligersvergoeding te kunnen geven, vragen wij een
bijdrage van € 20,00 per kind. Van dit geld worden ook
speelmaterialen gekocht voor de kinderen.

U kunt uw bijdrage overmaken
op rekening NL71 INGB0000455903
t.n.v. 		
Proceon overblijf
o.v.v. 		
naam en groep van uw kind(eren)

jggv vraag van de maand

WAAROM SPORTEN?

Lees hier het hele artikel

Regelmatig intensief bewegen zorgt voor de ontwikkeling
van ruimtelijke en lichamelijke coördinatie, een goede
conditie én een goede emotionele ontwikkeling. Bovendien
maken kinderen al sportend nieuwe vrienden. Kortom,
sporten is goed voor iedereen!
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