20 mei 2021
Opschrijverke 22
Jaargang 34

Agenda:
24 mei: Tweede Pinksterdag
11 juni: studiedag

13 juli: sportdag

Volgende Opschrijverke:
3 juni

EINDE ALWEER IN ZICHT
Na de meivakantie rest ons nog het
laatste stuk (10 weken) van schooljaar 2020-2021. Achter de schermen wordt natuurlijk alweer volop
nagedacht over het volgende…!
Laten we -voor het zover is– in
ieder geval hopen dat tijdens deze
laatste etappe de mogelijkheden
nog wat verder worden verruimd
om activiteiten te ontplooien die
het einde van een schooljaar nou
juist zo gezellig maken. Met name
duimen we mee voor onze schoolverlaters, dat hun ‘eindejaarstradities’ een mooi afscheid van de
basisschooltijd mogelijk zullen
maken.

HERVERDELING LEERLINGEN ( 2 en 5)
Met het naderend einde van dit
schooljaar wordt de blik dus alweer flink vooruit geworpen op
editie 2021-2022. De puzzelstukjes
voor het groepsplaatje worden één
voor één aan elkaar gelegd. In dat
kader speelt ook de herverdeling
van leerlingen een rol.
Op ‘t Schrijverke hanteren we gedurende de schoolloopbaan van
onze leerlingen namelijk tweemaal
zo’n herverdelingsmoment. Na de
kleuterperiode en na groep 5 worden de groepen opnieuw ingedeeld. We denken dat dit ten goede
komt aan de sociale en cognitieve
ontwikkeling van onze leerlingen.
Natuurlijk gaan we bij deze herverdeling niet over één nacht ijs en
wordt de procedure a.d.h.v. een
zorgvuldig stappenplan uitgevoerd,
waarbij ook kinderen en ouders
betrokken worden. Zo wordt er o.a.
gekeken naar onderwijsbehoeften,
sociale contacten en het aantal jongens/meisjes per groep. Binnenkort
krijgen ouders van de oudste kleuters en leerlingen in groep 5 via de
mail informatie hierover.
We streven ernaar het totaalplaatje
van het nieuwe schooljaar eind
juni te kunnen presenteren.

SPORTDAG
Op dinsdag 13 juli staat dan eindelijk de lang verwachte sportdag op
het programma. Voor deze dag zijn
wij op zoek naar een aantal hulpouders die ons hierbij willen helpen.
Via het volgende mailadres: schrijverke.bewegen@eduley.nl kunt u zich aanmelden als
hulpouder. Het is fijn als u in de
mail uw naam, de groep(-en) waarin uw zoon(s)/dochter(s) zit(ten) en
uw mailadres vermeldt. Op deze
manier kunnen we als werkgroep
inventariseren hoeveel ouders er op
deze dag kunnen helpen. Het sturen
van een mailtje geeft géén garantie
dat we op deze dag ook daadwerkelijk gebruik zullen/kunnen maken
van uw hulp. Dit is namelijk afhankelijk van de coronamaatregelen op
dat moment en het aantal ouders dat
we kunnen inzetten. We zullen zoveel mogelijk rekening proberen te
houden dat u wordt ingedeeld bij de
jaargroep van uw kind. Het programma van groep 1/2 zal afwijkend zijn van het programma van 3
t/m 8. De locatie van de sportdag is
nog niet bekend, zeker is dat de
activiteiten voor groep 1/2 op en
rond de school plaatsvinden. Alvast
bedankt voor uw reactie namens de
werkgroep bewegen.

MR OP ZOEK NAAR LID
OUDERGELEDING
Bent u iemand die graag meedenkt
en meepraat over allerlei zaken
aangaande de school van uw zoon
of dochter? Dan zijn we op zoek
naar U! Voor de komende drie
schooljaren verwelkomen we nl.
graag een enthousiaste ouder voor
onze MR. In de bijlage vindt U alle
informatie over deze vacature!
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DASCHÈHERDENKING
Onze groepen 7 herdachten net voor
de meivakantie op een waardige manier de familie Dasché bij het monument in de Emmastraat. Belangrijk
voor alle leerlingen uit deze groepen
om elk jaar weer stil te staan bij deze
tragische gebeurtenis. In het bijzijn
van burgemeester Van Stappershoef
werden bloemen gelegd en eigen gedichten voorgelezen bij het monument. Ook hij was onder de indruk,
getuige onderstaande reactie:

OUDER-WEBINAR (6 t/m 8)
‘GAMEN IN BALANS’
Veel kinderen of jongeren gamen
weleens. Voor de meeste is het een
leuke hobby die ze nu vaker beoefenen, omdat ze meer thuis zijn dan
normaal. Gamen is een vorm van ontspanning voor veel kinderen en een
manier om in contact te blijven met
vrienden. Tijdens dit webinar neemt
Harry Hol van Bureau Jeugd en Media je als ouder (van 9-14 jarigen)
mee in de wereld van populaire
(online) games, de functie die gamen
vervult en vertelt hij meer over de
positieve en leerzame kanten en de
gevaren en risico’s van gamen. In dit
webinar geeft pedagoog Anke van
den Brand tips en tools. Het webinar
vindt plaats op woensdag 26 mei,
tussen 20:00-21:00 uur . Speciaal bedoeld voor ouders met kinderen in
groep 6, 7 of 8 en klas 1 en 2 van de
middelbare school. Vragen? Mail
naar: webinars@ggdhvb.nl

Vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
Zie bijlage MR
GESLAAGD!
Het was nog even wachten op enkele
kinderen die tijdens de eerste ronde
van het theoretisch verkeersexamen
ziek waren, maar ook zij hebben het
in de ‘nabeurt’ prima gedaan. Dat
betekent dat alle leerlingen uit de
groepen 7 nu zijn geslaagd. Met een
gerust hart kan dus worden uitgekeken naar het praktisch examen in
groep 8 om het ‘veilig verkeer gevoel’ helemaal compleet te maken.
De huidige lichting groep 8 gaat overigens op maandag 14 juni via een
nieuw parcours het praktisch examen
afleggen. Succes alvast allemaal!

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

MR OP ZOEK NAAR LID OUDERGELEDING
Bent u iemand die graag meedenkt en meepraat over allerlei zaken aangaande de school van uw
zoon of dochter? Dan zoeken wij u!
Voor de komende drie schooljaren zijn wij namelijk op zoek naar een enthousiaste ouder voor onze
MR.
Wat houdt een lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad in?
· Per schooljaar zijn er circa 6 gezellige, maar tevens ook zinvolle avondbijeenkomsten bij ons op
school.
· Met andere ouders en leerkrachten brainstormen, doorvragen en/of beslissingen nemen voor de
toekomst van “onze” kinderen/leerlingen.
· Eventueel zitting nemen in een sollicitatiecommissie.
· Nieuwe ontwikkelingen ten gunste van onze eigen school mede vormgeven.
· Kritisch de wettelijke verplichtingen, opgelegd door het ministerie, onder de loep nemen.
· Op de hoogte gebracht worden van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het basisonderwijs.
· Een jaarlijks terugkerende gezellige evaluatiebijeenkomst onder het genot van een hapje en een
drankje.
Welke onderwerpen hebben dit schooljaar o.a. op de agenda gestaan
· Schoolontwikkelingen
· Passend onderwijs: 21st century skills
· COVID-19
· Overleg GMR
· Verkeer & Veiligheid
· Gebouw
· Schoolplan (beleidsplan van alle punten die de school aangaan, denk aan hygiëne, nieuwe methodes, etc.)
· Uitgangspunten formatieplan 2021-2022
· Intern jaarverslag, begroting op 't Schrijverke
Deze en andere zaken zijn terug te lezen in de notulen die u kunt vinden via de website van onze
school: www.schrijverke.nl . Kijk bij “ouders; MR”

Bent u enthousiast geworden?
· Meld u zich dan vóór dinsdag 1 juni 2021 aan via mr.schrijverke@edu-ley.nl (Pleuni van Ruijven
– secretaris MR). We willen u vragen een profiel op te stellen van maximaal 7 regels. Het zou fijn
zijn als er een (pas)foto wordt bijgevoegd.
· Het komende schooljaar komt er 1 plaats vrij bij de oudergeleding van de MR. Inge Dingemans
zal aftreden.
· Als er zich meerdere kandidaten beschikbaar stellen, vinden er verkiezingen plaats. Uw profiel
met (pas)foto wordt dan met alle ouders van 't Schrijverke gedeeld, zodat zij weten op wie zij kunnen stemmen.
· De (eventuele) verkiezingen vinden plaats in de periode van donderdag 3 juni 2021 tot en met
dinsdag 15 juni 2021. Het gekozen lid wordt donderdag 17 juni 2021 in 't Opschrijverke bekend
gemaakt.
· Wanneer u gekozen wordt, bent u van harte welkom om op dinsdagavond 6 juli aanwezig te zijn
bij de evaluatiebijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u dan kennismaken
met de gehele MR-geleding.
· Voor meer informatie kunt u terecht bij de verkiezingscommissie bestaande uit Els van
der Heijden-Schilder (ouder Nio gr. 8R en Jana gr. 7JD, ejmschilder@home.nl) en/of
Marloes Verbeek (lkr groep 7, marloes.verbeek@edu-ley.nl).

