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Nieuws vanuit Nuwelijn
Betreft: aanstelling interim directeur-bestuurder
Datum: 24 augustus 2020
Plaats: Molenschot
Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van 1 augustus jl. heeft de Raad van Toezicht ondergetekende bereid
gevonden om de periode, tot er een nieuwe directeur-bestuurder kan beginnen, als
interim directeur-bestuurder te overbruggen. Dit komt de continuïteit van de
stichtingen ten goede.
Binnen scholengroep Rijen, zijn er concrete afspraken gemaakt met de adjunct
directeuren en de locatieverantwoordelijken tijdens mijn afwezigheid. Dit betekent
concreet dat er daar enkele tijdelijke uitbreidingen geëffectueerd zijn.
Ik wens u allen een mooi schooljaar toe.
Cor Diepstraten
interim directeur-bestuurder

Vanuit de directie
Beste ouders,
Wat fijn om alle kinderen na de vakantie weer fris en fruitig en in goede gezondheid terug op school te zien!
Voor mij voelt het weer als vanouds, ondanks dat ik er toch ruim 4 maanden tussenuit ben geweest voor mijn
verlof. Fijn om weer aan het werk en tussen de kinderen te zijn!
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Allereerst wil ik Joeri heel erg bedanken voor het goede werk wat hij verricht heeft tijdens mijn afwezigheid.
Het was een turbulente en uitzonderlijke situatie om een school over te nemen, met alle maatregelen omtrent
het coronavirus. Ondanks dat alles heeft hij samen met het team het goede het goede werk doorgezet.
Daarnaast ook een bedankje aan Juf Régine, voor het goed coördineren van de leerlingenzorg en
onderwijskwaliteit in haar rol als intern begeleider tijdens mijn afwezigheid. Ook dat was een lastige kluif met
de bijzondere tijden waarin we eind vorig schooljaar zaten. Zij zal dit schooljaar helaas niet meer werkzaam zijn
op de Sint Anna, maar op de Sint Jozef (Rijen) en op De Bolster (Gilze). Gelukkig wel nog binnen dezelfde
scholengroep en stichting, waardoor ze voor mij zeer zeker een waardevolle sparringpartner zal blijven.
Mijn werkdagen op de Sint Anna zullen voortaan de dinsdag, donderdag en vrijdag zijn. Echter zal ik tot januari
nog niet 3 dagen gaan werken, maar meestal 2 dagen in de week aanwezig zijn. Mijn extra vrije dag zal dan wat
wisselen, het zal vaak de vrijdag of de donderdag zijn.
Dit schooljaar zullen we weer aan een aantal belangrijke onderwijskundige punten gaan werken:
Uiteraard staat een veilig pedagogisch klimaat nog steeds bovenaan onze agenda, waar we met PBS in deze
eerste schoolweek al een goede basis mee leggen. Maar natuurlijk blijft dit daarna ook dagelijks in de klassen
en de onderlinge omgang met elkaar terugkomen. Als kinderen namelijk goed in hun vel zitten en zich veilig
voelen op school, zullen zij zich beter kunnen ontwikkelen.
Daarnaast gaan we, net als vorig schooljaar, inzetten op goede resultaten op het gebied van taal en rekenen.
Na de periode van thuisonderwijs en daarna weer het (gedeeltelijk) naar school gaan, is het van belang om een
goede nul-meting te houden en te kijken waar de specifieke behoeften liggen bij de kinderen. Binnenkort zullen
we daarom de Cito-toetsen gaan afnemen (in plaats van eind vorig schooljaar). Niet om te kijken of de kinderen
de doelen allemaal hebben behaald, maar om een goed beeld te krijgen van de onderdelen die ze nog lastig
vinden. U krijgt hierover met de informatieavond nog verdere uitleg.
Om goed onderwijs weg te kunnen zetten, is het tevens van belang om de expertise van onze collega’s up-todate te houden. In diverse studiedagen zullen we dit jaar daarom ook verder ingaan op didactische
vaardigheden in combinatie met het klassenmanagement in een combinatiegroep.
In de periode van thuisonderwijs hebben we allemaal (leerkrachten, kinderen en ouders) in een sneltreinvaart
onze digitale vaardigheden flink moeten uitbreiden, wat niet altijd makkelijk was. Dit schooljaar zullen we aan
de slag gaan met het opzetten en invoeren van een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid, zodat in alle
jaargroepen voldoende aandacht is voor ICT-vaardigheid. Zo stomen we de kinderen goed klaar voor een
maatschappij die steeds digitaler wordt.
Al met al weer een schooljaar waarin we vele dingen zullen gaan ondernemen,
met als focus natuurlijk goed onderwijs voor ‘onze’ kinderen. Ik heb er weer zin in
om, samen met alle collega’s, mijn aandacht, tijd en energie te stoppen in dat
goede onderwijs. En al is het nu wat meer op afstand dan we gewend zijn, ook u
als ouders blijven daar de belangrijkste partners bij. Laten we het prettige en
laagdrempelige contact wat we altijd met u als ouders ervaren hebben, binnen de
huidige mogelijkheden en richtlijnen, zo goed mogelijk onderhouden.
Met vriendelijke groet, ook namens Jeroen Sterk,
Joyce de Vet
Locatieverantwoordelijke en Intern Begeleider KBS Sint Anna

Koek-dag
Net als het grootste deel van vorig schooljaar, zal ook dit jaar de koek-dag weer op dinsdag zijn. Op die dag
mogen de kinderen als pauzehap een gezonde koek mee naar school nemen. Alle andere dagen nemen zij een
fruithap mee. We hebben ons weer ingeschreven voor het schoolfruitprogramma, dat zal ergens na de
herfstvakantie weer van start gaan. U krijgt tegen die tijd te horen op welke dagen de kinderen schoolfruit
krijgen en op welke dag zij zelf nog fruit mee moeten nemen. De koek-dag zal ook dan gewoon blijven.
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Hoofdluiscontrole
We zullen dit schooljaar de hoofdluiscontrole gewoon door laten gaan, uiteraard
met de mogelijkheden die we daarvoor binnen de richtlijnen hebben. Dat houdt in
dat de hulpouders tijdens de controle een mondkapje en latex handschoenen
zullen dragen. Uiteraard worden de handschoenen na ieder kind goed
gedesinfecteerd of vervangen voor nieuwe handschoenen. Dat desinfecteren van
de handen was bij een luiscontrole altijd al een standaard afspraak.
Maandag 31 augustus zal de eerste controle plaatsvinden. Daarna zal telkens de
eerste maandag na een vakantie weer een controlemoment zijn. Deze zijn ook in de agenda in Social Schools
terug te vinden. Wilt u er die dagen rekening mee houden dat de kinderen geen gel/haarlak in hun haren
hebben en dat het kapsel gemakkelijk los (en weer vast) te maken is bij de meiden.

We hebben weer van alles gedaan …!
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