Nieuwsbrief april 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Welkom nieuwe leerlingen
In april beginnen Bram Buis en Guus van Caam op De Singel. We wensen hen veel
(leer)plezier op onze school!
Interne begeleiding op De Singel
Dit schooljaar is er op het gebied van interne begeleiding steeds meer de samenwerking
gezocht met basisschool Het Kompas in Heijningen. Zoals bekend werkt Nicky als intern
begeleider op Het Kompas, maar ook op De Singel, samen met Francien Vos-Maris. Er is
gezocht naar een goede verdeling van de taken.
Vanaf nu gaat Nicky zich met name bezighouden met de kwaliteitszorg van ons onderwijs op
Het Kompas en De Singel: Doen we de goede dingen? en Doen we die dingen goed?. Dit
werk bestaat onder andere uit het (her)schrijven van beleidsstukken, het toetsen van
ons onderwijs en de implementatie en uitvoering van onderwijskundige ontwikkelingen en
gemaakte afspraken.
Francien richt zich op de leerlingenzorg van beide scholen. Beide scholen willen zorg op
maat bieden in de klas. Zowel naar de onderkant als naar de bovenkant. Francien
ondersteunt de leerkrachten in het afstemmen van het onderwijs- en/of pedagogisch aanbod,
zodat een kind optimaal tot leren komt.
Tot slot gaan zowel Francien als Nicky aan de slag met het coachen van leerkrachten en het
team bij het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften.
Aanwezigheid Francien: dinsdag en donderdag
Aanwezigheid Nicky: woensdag en donderdag
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust!
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Voor het theoretisch verkeersexamen van groep 7 wordt een nieuwe datum afgesproken.
Voorjaarsbeurs, Pasen, Koningsspelen
Door alle maatregelen rondom het Coronavirus gaan de voorjaarsbeurs, Paasviering en
Koningsspelen van dit jaar NIET door.
MadScience show en workshops afgelast
De MadScience show van 9 april gaat i.v.m. Corona niet door.
De eerder geplande workshops op onderstaande dagen gaan ook niet door.
Deze gaan verzet worden naar begin schooljaar.
Data van de cursus waren:
maandagen 15.15u: 11-5-2020 , 18-5-2020, 8-6-2020, 15-6-2020, 22-6-2020 en 29-6-2020.

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (Tweede Paasdag) zijn alle
kinderen vrij.
Verjaardagen
14 april
18 april
19 april
24 april

Hugo Baan (groep 3)
Martin Fransen (groep 5)
Noëlle Bout (groep 1/2)
Noah van Geel (groep 1/2)
Quinn van Geel (groep 1/2)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

