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Verkeersveiligheid.
De verkeerssituatie rond het schoolgebouw is al langere tijd een zorg

voor ons en voor u. Nu de Coronamaatregelen wat versoepelen en het

weer mooi weer wordt merken we dat een veilige schoolomgeving

meer aandacht vraagt. De kinderen lopen nu meer risico’s. Dat is niet

wat we willen en daarom vragen we u dringend om met name bij het

halen van de kinderen alert te zijn op gevaarlijke situaties. Kinderen

steken snel de straat over om naar hun ouders te gaan terwijl er ook

verkeer is. Wilt u hen op het hart drukken dat vooral NIET te doen,

maar op u te wachten? Wij zullen vanuit school hetzelfde doen en de kinderen aan u overdragen als de

situatie dat toelaat. Ook het snel even parkeren van auto’s op straat levert risico’s op bij het brengen en

halen van de kinderen. Wij verzoeken u dringend een parkeerplek te zoeken bij het brengen en halen, zodat

de situatie in de straten overzichtelijk en veilig blijven.

Bij de gemeente Haarlem hebben wij de verkeersveiligheid aangekaart en gevraagd om oversteekplaatsen,

duidelijke verkeersborden en goed toezicht. We hopen dat dit snel tot resultaat zal leiden.

De pogingen vanuit het onderwijsveld om de Corona-maatregelen voor de basisscholen eerder te

versoepelen hebben geen succes gehad. Dat betekent dat wij ook nog geen aanpassingen in onze afspraken

kunnen maken, helaas. Tot het einde van het schooljaar blijven we dus de huidige afspraken uitvoeren. Als



de voortekenen niet bedriegen hebben we na de zomervakantie weer veel meer mogelijkheden. Daar kijken

we naar uit.

Personele zaken

In de vorige Punter hebben wij u helaas moeten vertellen dat wij aan het einde van het schooljaar afscheid

gaan nemen van een paar collega’s. Daar is er nog eentje bijgekomen. Na ruim 12 jaar op onze school

gewerkt te hebben gaat Juf Wai Jing onze school helaas ook verlaten. Zij gaat na de zomervakantie aan de

slag als stage-coördinator en mentor op Praktijkschool De Linie in Hoofddorp. Dat is een heel andere vorm

van onderwijs, waar juf Wai Jing haar kwaliteiten verder in kan ontwikkelen. Wij gaan ook haar ontzettend

missen maar gunnen haar deze nieuwe stap volkomen.

Groepsindeling

Vanwege de personele wisselingen zijn we met grote spoed op zoek

naar nieuwe collega’s voor de ontstane vacatures in verschillende

groepen. Dat is behoorlijk lastig, want de spoeling is heel erg dun.

Hierdoor kunnen we ook nog geen duidelijkheid geven over de

groepsindeling van volgend schooljaar. We doen ons uiterste best om

die indeling zo snel mogelijk te maken. Er staan een paar gesprekken

met mogelijke kandidaten gepland. We zijn ondertussen al bezig met

noodscenario’s, maar die willen we pas in uiterste nood inzetten.

Zodra we passende oplossingen hebben brengen we u daar direct van op de hoogte. We wachten daarmee

uiteraard niet tot de laatste week.

MR-flits

Donderdag 27 mei is de Medezeggenschapsraad weer samengekomen.

De school werkt aan vernieuwing van de de schoolgids en aan een nieuwe, moderne website. De schoolgids

wordt in juni door de MR vastgesteld. De website gaat volgend schooljaar live. Arjen (directeur) heeft ons

bijgepraat over het plan van aanpak van de PO-raad voor verbeterpunten, vanwege het ‘zeer zwak’ oordeel

van de Inspectie.  Wij hebben dit rapport ontvangen. Ook is er gesproken over waar het extra geld

(Nationaal Programma Onderwijs voor het wegwerken van achterstanden) aan besteed wordt op de Sint

Bavoschool Eemstraat. Wij hebben kennisgenomen van het contract dat de school is aangegaan met

cultuurvereniging H'art voor vierjarig cultuurprogramma. De school is voor volgend jaar een samenwerking

aangegaan met talentencentrum Volta. Volta gaat technieklessen verzorgen voor de groepen 5 t/m 8. Deze

groepen zullen 4 maal per jaar een praktische techniekles krijgen.

De MR is erg tevreden met al deze positieve punten die we op school zien ontstaan.

Partnerschapsteam
Afgelopen donderdag is na lange tijd het Partnerschapsteam weer bijeen

geweest.



We hebben een constructief overleg gevoerd. We hebben gesproken over de afgelopen Corona-periode en

op welke manier we de ervaringen uit die tijd in kunnen zetten voor het partnerschap met ouders.

Onderwerpen als oudergesprekken, inloopochtend, welbevinden van de kinderen en communicatie zijn de

revue gepasseerd. Aankomend schooljaar zullen we op al deze terreinen acties gaan uitzetten.

U zult daar vanzelf wat van gaan merken.

Einde schooljaar
Al over 5 weken breekt de zomervakantie aan. Wij sluiten niet eerder de schooldeuren dan nadat wij een

mooie slotweek met de kinderen hebben gevierd.

Er staan verschillende festiviteiten op het programma, zoals Modderdag bij de kleuters, de jaarlijkse meet-

en greet met de nieuwe juf of meester, de uitgestelde meester- en juffendag en op donderdagmorgen

allerlei sport- en spelactiviteiten. Ook ruimen we een moment in om afscheid te nemen van iedereen die

onze school gaat verlaten.


