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Op 24 januari is juffrouw Joyce
mama geworden van zoon Jari. Via
deze weg feliciteren we haar en
haar gezin met de geboorte van hun
zoon en broertje!

22 maart t/m 26 maart
digitale oudergesprekken

Nationaal programma onderwijs voor
herstel en perspectief
U heeft het vast ook gehoord of gelezen in
het nieuws: er is tot en met 2023 een bedrag
van 8,5 miljard euro extra beschikbaar voor
het onderwijs gesteld. Aan de bestemming
en besteding zijn voorwaarden verbonden
inclusief het maken van plannen door de
scholen. Wij verwachten binnenkort de
toelichting en gaan vervolgens aan de slag
met de bestudering van de stukken en het
maken van een plan.
Lekkernij tijdens carnaval

Nog meer babynieuws!
Op 10 februari is meester Stefan
papa geworden van zoon Daan. Ook
meester Stefan en zijn gezin willen
we via deze weg feliciteren met de
geboorte van hun zoon en broertje!

Dit schooljaar hebben wij carnaval anders,
dan anders moeten vieren. Helaas kon het
niet anders, maar in de eigen klassenbubbel
was het ook gezellig! Alle leerlingen zijn
tijdens de carnavalsochtend verwend met
een lekkernij in de vorm van een “nonnevot”
en drinken! Deze traktaties zijn mede
mogelijk gemaakt door onze eigen
Ouderverenigingen!
Herhaling eerdere berichtgeving

Rectificatie publicatiedata
Op de kalender staan de
publicatiedate van de
Nieuwsvlieger, deze kloppen niet
allemaal.
De nieuwsvlieger wordt de
komende maanden op de volgende
data gepubliceerd:
Maart: 31 maart
April: 30 april
Mei: 31 mei
Juni: 30 juni
Juli: 22 juli

Het weer opengaan van de scholen en
tegelijk samen zorgen om de risico’s van
verspreiding van het virus zoveel mogelijk
tegen te gaan, vraagt veel van ons
allemaal. Voor u als ouders en verzorgers
gaat het dan concreet over:
▪ kinderen worden door één
ouder/verzorger gebracht en gehaald;
houd onderling afstand en het advies is
een mondkapje te dragen;
▪ kinderen van hogere groepen komen zelf
naar school en gaan zelf weer naar huis;
▪ ouders/verzorgers zijn in school alleen
welkom op afspraak en met toestemming
van de directie.
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Schoolontwikkelingen
De afgelopen periode hebben de beide scholen flinke stappen gezet op het
afstandsonderwijs. Van opgenomen instructies naar live instructies. De kinderen
wisten snel de weg te vinden in de wereld van MS TEAMS en ook wij hebben veel
geleerd in deze onderwijsvorm. Het heeft absoluut niet onze voorkeur, maar
dankzij deze mogelijkheden hebben de kinderen toch goed aan de leerdoelen
kunnen werken. Veel liever zien wij de kinderen IN de klas, zodat we directe
feedback kunnen geven en veel meer spontane interactie hebben. In het geval
dat de school opnieuw zou moeten sluiten, kunnen wij snel overschakelen naar
het digitale afstandsonderwijs. De mogelijkheden die deze vorm biedt gaan wij
ook nog nader bekijken voor het onderwijs in de klas. Bijvoorbeeld voor het
inleveren van werkstukken.
Hoewel de maatregelen door corona ons allen al sinds 15 maart 2020 bezig
houden, zijn wij ook met andere ontwikkelingen bezig. Op de studiedag van
afgelopen maandag hebben we deze ontwikkelingen met elkaar besproken en
doorgenomen. Binnen school werken wij met professionele leergroepen (PLG).
Aan de ontwikkelingen zijn PLG's verbonden. Zij gaan op onderzoek uit,
analyseren, maken voorstellen en begeleiden bij de uitwerking. Om u een beeld
te geven van deze ontwikkelingen, hebben we deze in een introductiefilmpje
samengevat. Wij nodigen u uit dit korte filmpje te bekijken: Top 3
Schoolontwikkeling De Kindercirkel - YouTube
Adjunct directeur
Binnen de directie is sinds 1 december de functie van adjunct directeur vrijgekomen.
De afgelopen periode heeft meester Bart een aantal werkzaamheden op zich
genomen. Dit is aan beide kanten goed bevallen. Meester Bart zal daarom de
opleiding voor adjunct directeur gaan volgen. Op De Kindercirkel kan hij de
opgedane kennis in de praktijk beoefenen. Als adjunct in opleiding zal hij dit jaar op
donderdag taken verrichten. Komend schooljaar zal hij enkele dagen per week
worden vrij geroosterd voor adjunct-taken en voor zijn opleiding.
Voor diegenen die meester Bart nog niet kennen stelt hij zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Bart Goffin, voor velen beter bekend als meester Bart. Al heel wat jaren
ben ik de meester van groep 1-2a. Vol passie en enthousiasme geef ik les aan de
huidige groep leerlingen, heb ik al heel wat leerlingen van de Triangel in de klas gehad
en vooral zien opgroeien! Al enige tijd heb ik de ambitie om mijzelf verder te
ontwikkelen. Met veel enthousiasme ben ik begonnen aan deze nieuwe uitdaging!
Zoals in de aankondiging staat beschreven ben ik momenteel een dag in de week in de
weer met taken die horen bij de functie van adjunct-directeur, hetgeen wat volgend
jaar verder zal worden uitgebreid. Samen met alle juffen, meesters en u gaan we
zorgen voor een optimale ontwikkeling van onze school waar het uw kind centraal
staat! Als het weer kan en mag, loop gerust eens binnen om verder kennis te maken!
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