Heythuysen, vrijdag 17 september 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De start van het schooljaar 2021-2022 zit erop en we zijn goed gestart vorige week
maandag! We wensen iedereen een heel fijn, leerzaam en inspirerend schooljaar toe!
1. CORONA-MAATREGELEN
Gisteren heeft het directieberaad SPOLT, n.a.v. de persconferentie eerder deze week,
gesproken over de CORONA-situatie. SPOLT zegt hierover voor haar 15 scholen:
De regering is voornemens op korte termijn de afstandsregel, de 1,5 meter-maatregel los
te laten. Voor de SPOLT-scholen betekent dat voorlopig dat de overige maatregelen
(hygiëne afspraken, ventilatie regels en gezondheidscheck) wel overeind blijven. Dit om
SAMEN zorg te dragen voor voldoende veiligheid en welbevinden van alle aanwezigen.
Eén van de actuele maatschappelijke discussies betreft de vaccinaties. Als SPOLT vragen
wij iedereen die de scholen bezoekt aandacht te hebben voor veiligheid en welbevinden
van anderen. Vaccineren is en blijft zoals ook de regering aangeeft een vrije keuze voor
iedereen. Wij als SPOLT staan neutraal in de keuze van een ieder daarin. Wel zullen we
zowel onze medewerkers en ook alle andere bezoekers vragen zich te houden aan de
basisregels die gelden.
Dat betekent dat bij activiteiten waar andere volwassenen de school bezoeken, de
gezondheidscheck voor hen van kracht blijft en wij nadrukkelijk vragen deze naar eer en
geweten te beantwoorden. Op deze wijze willen we zorg dragen voor voldoende
veiligheid en welbevinden zodat we alle voorgenomen onderwijsactiviteiten, waar andere
volwassenen een rol in hebben, op een passende kunnen organiseren en begeleiden.
Maandag zullen we binnen de MR ook praten over met name gelet op het brengen van
kinderen en halen. We komen hier komende week op terug via Ouderportaal.
2. JUBILARISSEN
Het team van De Neerakker telt 3 jubilarissen. Juf Thea en juf Wilma zijn 25 jaar in het
onderwijs werkzaam, juf Lilian trakteerden we in de zomervakantie op een bloemetje. Zij
startte 19 augustus exact 40 jaar geleden haar onderwijscarrière. Uiteraard wordt op
gepaste wijze aandacht geschonken aan de jubilarissen.
Juf Lilian zal tot aan de kerstvakantie werkzaam zijn op school zoals we jullie eerder
lieten weten en zal als teamleider worden opgevolgd door juf Astrid Peeters. Juf Thea en
juf Wilma hopen we nog vele jaren in ons midden te hebben op De Neerakker.
3. VACATURES NPO-MIDDELEN
Over het team gesproken… Op dit moment worden sollicitatiegesprekken gevoerd voor
zogenaamde ondersteuners. Leraarondersteuners of onderwijsassistentes, bekostigd uit
de NPO-gelden, die voor meer handen in de groepen zullen gaan zorgen. Zodra we meer
duidelijkheid hebben zullen we jullie informeren. Wel kunnen we jullie al melden dat
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Lonneke Kempen afgelopen maandag is gestart als onderwijsassistente in het cluster
3-4-5.
4. PANELAVONDEN
In gesprek gaan met ouders vinden we heel belangrijk. Daarom willen we graag, en we
zullen natúúrlijk rekening houden met het aantal ouders (gelet op eenieders veiligheid),
de panelavonden wél weer oppakken.
Noteert u aub onderstaande data?
● Maandag 18 oktober 2021 (aanvang 19:30 uur)
● Maandag 29 november 2021 (aanvang 19:30 uur)
● Maandag 21 maart 2022 (aanvang 19:30 uur)
● Maandag 23 mei 2022 (aanvang 19:30 uur)
● Maandag 20 juni 2022 (aanvang 19:30 uur)
U hoort tijdig hoe u zich kunt aanmelden voor deze avonden en ‘school’ met een 15-tal
ouders in gesprek wil gaan.
5. STARTGESPREK: OUDER(S) ÉN KIND
U heeft deze voor de zomervakantie het kindverslag van uw kind(eren) mogen ontvangen
via het portfolio. Dit kindverslag komt opnieuw op tafel tijdens het zogenaamde
startgesprek waarvoor jullie worden uitgenodigd. Tijdens dit startgesprek bespreekt de
groepsleerkracht met u én uw zoon/dochter dit kindverslag en worden afspraken
gemaakt t.a.v. het informeren en communiceren en waaraan gewerkt gaat worden. We
willen juist het kind, van groep 1 t/m 8, betrekken bij zijn/haar eigen ontwikkeling. Let
wel. Er wordt meteen een nieuwe afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. De
frequentie zal per kind verschillen. Nemen jullie de agenda mee aub?
6. BINNENKOMST LEERLINGEN
We merken dat veel kinderen erg vroeg naar school komen. De poorten ‘s morgens gaan
om 8.20 uur open. Dan is er toezicht op de speelplaats en kunnen de kinderen
zelfstandig naar de klas lopen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur starten de
lessen. Brigadiers staan vanaf 8.15 uur klaar om de kinderen te helpen bij een veilige
oversteek vanaf de parkeerplaats. Het is helaas organisatorisch niet mogelijk om aan het
einde van de dag (14.30 uur) te brigadieren.
7. HOE GAAN WE MET ELKAAR OM
Afgelopen woensdagmiddag hebben de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 met het MT
om tafel gezeten en gesproken over wenselijk gedrag van kinderen, over normen,
waarden en respect. Respect voor elkaar, voor leerkrachten (ook al is het niet de eigen
leerkracht van het kind) en voor medeleerlingen. We willen een leeromgeving voor
kinderen die zijn begeleid door onvergetelijke, inspirerende leraren die we allemaal
gehad hadden willen hebben. Om dat te kunnen realiseren hebben we met elkaar
afspraken gemaakt hoe we zullen reageren op ongewenst gedrag van kinderen, hoe hen
te helpen en de wijze waarop we hun ouders informeren.

Op weg naar onvergetelijke, inspirerende leraren, die we allemaal gehad hadden willen hebben
Met vriendelijke groet,
Directie en team De Neerakker
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