4 februari 2021
Opschrijverke 16
Jaargang 34

Agenda:
5 februari:
Studiedag: kinderen vrij
(geen thuisonderwijs, geen crisis- of noodopvang)
8 februari:
Rapporten 3 t/m 8 en Kijk!(2)verslagen gaan mee.
8-12 en 22-26 februari:
Online 10-minutengesprekken
3 t/m 8 en Kijk!2 (kleuters)
12 februari
Carnaval in (Corona-)jasje!
15 t/m 19 februari
Carnavalsvakantie

25 februari
Volgend Opschrijverke

WE GAAN WEER OPEN!
Maandag 8 februari is het zover!
Na veel wikken en wegen gaan we
eindelijk weer open. Dat wil zeggen: eigenlijk zijn we nooit dicht
geweest, maar onderwijs op afstand is niet te vergelijken met lekker met z’n allen weer echt naar
school gaan! Maar dat wikken en
wegen geldt natuurlijk ook voor
ons als organisatie, want natuurlijk
zijn er in deze ronde nog striktere
maatregelen nodig om de veiligheid voor zowel leerlingen als leerkrachten – en indirect ook voor
ouders - te kunnen waarborgen.
Dat vraagt veel van de organisatie.
Hoe we dat precies gestalte gaan
geven kunt u lezen in de correspondentie vanuit de directie. Het
behoeft geen betoog dat ook u, als
ouder, de regels goed in acht moet
nemen. Houd bij twijfel uw kind
dus thuis en handel conform de
richtlijnen. We moeten voorkomen
dat door onzorgvuldigheid een
bron van besmetting ontstaat. Om
elk risico uit te sluiten dragen we
daarom allemaal een stukje verantwoordelijkheid. Daar staat tegenover dat het ongetwijfeld voor velen van u een opluchting zal zijn
dat we het thuisonderwijs weer
vaarwel kunnen zeggen en dat onze leerlingen weer onderwijs kunnen genieten op de plek waar dat
thuishoort. Daarom: Van harte
welkom jongens en meisjes, we
hebben jullie al te lang gemist aan
de Guido Gezellelaan! Tot maandag allemaal!

15 t/m 19 februari
RAPPORTEN EN KIJK!VERSLAGEN MAANDAG!
Let op: Om onnodige bewegingen
te voorkomen worden de rapporten
en de Kijk!2-verslagen maandag
meegegeven. Dit i.t.t. eerdere berichten waarin werd vermeld dat ze
vandaag opgehaald kunnen worden. De bijbehorende 10minutengesprekken worden gespreid over twee weken (voor en
na de vakantie). U krijgt daar vanuit de leerkracht bericht over.

STUDIEDAG 5 FEBRUARI
Morgen zijn de kinderen vrij i.v.m.
een studiedag. Dat betekent dus ook
geen thuisonderwijs. Tijdens de
studiedag wordt er in de ochtend
vooral gesproken over de ontwikkeling van de schoolkwaliteit. Speerpunten daarbij zijn:
Het ontwikkelen van een nieuw
leerlingrapport.
Het verder integreren van ICTmogelijkheden binnen ons onderwijs.
Het vergroten van de kwaliteit van
de onderwijsprojecten.
Het vergroten van het positief zelfbeeld van leerlingen.
Het integreren van creatieve verwerkingsvormen binnen het lesprogramma.
Daarnaast geven ook onze onderwijsspecialisten een update van
ontwikkelingen en stand van zaken
binnen hun specialistisch domein.
Omdat het heropenen van de school
na het weekend uiteraard ook de
nodige voorbereiding kost, is daarvoor het middaggedeelte gereserveerd.

CARNAVAL 2021
Bijna een jaar geleden was carnaval
het laatste feestje dat we meepikten.
Hoe anders is het nu! Toch gaan we
proberen om de vrijdag voor de
vakantie nog een carnavalesk tintje
te geven op ’t Schrijverke. Want
Gezellerikken blijven natuurlijk
Gezellerikken. Uiteraard alles binnen de richtlijnen. Dat dan weer
wel! Wel leuk natuurlijk als iedereen op 12 februari ook zijn carnavalspakje aantrekt. Wij zorgen voor
drinken en iets lekkers (fruit moet
je zelf meenemen). Alaaf!

Pagina 2

MAANDAG DEVICES
EN THUISWERKPAKKETTEN
MEE TERUG NAAR
SCHOOL

“HANDLE WITH CARE”
Vanaf 1 maart 2021 doen de scholen
van Edu-Ley mee aan het project
‘Handle with Care’, waarin wordt
samengewerkt met de politie. Het
doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt
en waarbij de politie is ingeschakeld,
de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt. In de bijlage kunt u er alles
over lezen!

DANK VOOR HET
VERTROUWEN
Online lesgeven en ook nog voor de
noodopvang zorgen is geen makkelijke combinatieklus. De leerkrachten
die zorgen voor de noodopvang krijgen regelmatig een kaartje of bedankje van ouders. Ook voor de overige
zaken in deze periode worden er door
ouders nogal wat complimentjes uitgedeeld. Hoewel we het de normaalste zaak van de wereld vinden ons
met hart en ziel in te zetten voor uw
kinderen, willen we toch even laten
weten dat we deze gebaren zeer waarderen.

Vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
Bijlage 1: Handle with Care

OBS ‘t Schrijverke
Guido Gezellelaan 137, 5051 ML Goirle, 013-5344455
info@schrijverke.nl, www.schrijverke.nl

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vanaf 1 maart 2021 doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin
wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling, die
huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is
ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.
De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment
gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot
rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en
kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te
kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with
Care-signaal’.
Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij
vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider
waar de leerling op school zit:
• de naam van de leerling;

• de geboortedatum van de leerling;
• het signaal ‘Handle with Care’.
Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons
mee.
De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de
ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal
te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten
om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op
met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.
Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van de politie. Het signaal
delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel
van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te
vinden.
Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

