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Belangrijke data
18 februari Administratie middag: alle kinderen om 12:00 uur vrij

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie

10 maart Rapport 2 mee naar huis

14 t/m 18 maart Deze week 10-minuten gesprekken
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Personeel
Vorige week is meester Denny is groep 6 gestart. De kinderen en hij hebben een goede start gemaakt.

Deze week is meester Ramon in groep 6 gestart (hij was namelijk ziek). Ook hier zien we blije kinderen en

een blije meester!

Corona update
Afgelopen week heeft Corona hevig toegeslagen op onze

school. Op het hoogtepunt waren er 115 kinderen en 5

collega’s afwezig. Gelukkig is nu bijna iedereen weer terug en

kunnen we weer lekker aan de slag met het schoolwerk.

Op dinsdag 15 februari volgt er weer een persconferentie. De verwachting is dat er opnieuw versoepelingen

zullen komen. De consequenties voor de school delen we daarna zo spoedig mogelijk met u.

Schoolplein

De leerlingen uit groep 7 zijn een actie gestart om ons

schoolplein op te frissen. Dat doen ze samen met een

werkgroep van school en andere groepen. De kinderen



hebben mooie ideeën die zij willen verwezenlijken. Ze maken allerlei plannen om hier geld voor op te halen

en om zoveel mogelijk mensen bij het opknappen te betrekken. Zo maken wij een plein voor en door de

kinderen.

U gaat hier vast meer van horen!

Gevonden voorwerpen

Bij de ingang van de peuterspeelzaal verzamelen zich weer allerlei gevonden

voorwerpen, variërend van schoenen tot jassen. Als uw kind in de afgelopen

periode iets is kwijt geraakt zou het daartussen kunnen liggen. Volgende week

liggen deze spullen klaar om door u uitgezocht en meegenomen te worden.

De spullen die niet worden meegenomen brengen wij naar een goed doel.

Resultaat Inspectiebezoek

Op 25 januari  hebben wij de hele dag bezoek gehad van de Inspectie. Het betrof een herstelonderzoek, als

vervolg op het oordeel zeer zwak uit september 2020. Aan dat oordeel zat een prestatieopdracht vast,

namelijk binnen een jaar geen zeer zwakke school meer zijn.

Daar zijn wij in geslaagd!

De inspectie heeft de onderdelen Kwaliteitszorg en Zicht op Ontwikkeling als voldoende beoordeeld.

Veiligheid, Visie en ambities, Uitvoering en Kwaliteitscultuur zijn eveneens als voldoende beoordeeld. Het

onderdeel Didactisch handelen is als gevolg van een verandering in de wijze van beoordeling 'zwaarder'

gewogen dan de vorige keer. Daar ligt nu een herstelopdracht, waarvoor we ruim de tijd krijgen om daar

nog verder in te ontwikkelen. Dat betekent dus niet dat er slecht les wordt gegeven, maar dat men daar

verdere verdieping en afstemming in wil zien. Het totaaloordeel is dat onze school nu op onvoldoende

staat, een grote stap gezet heeft en op de goede weg is.

Voor een ontwikkeltraject als het onze staat een periode van 2 jaar. Het eerste en zwaarste stuk hebben wij

binnen 8 maanden succesvol afgerond. Daar zijn we erg blij mee en trots op.

De inspectie heeft ons met dit resultaat gecomplimenteerd, wetende onder welke omstandigheden

(corona, lockdowns, het verlies van een collega) wij gewerkt hebben. Over enkele weken zullen we het

rapport ontvangen. De druk is eraf, maar de urgentie voor verdere ontwikkeling blijft bestaan. Zoals u van

ons gewend bent gaan we daar met hart en ziel aan werken.

Kids2Ellens



De voorjaarsvakantie 2022 zijn wij, Kids2Ellens, geopend op de locatie Geusevesperstraat.


