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We zijn weer gestart!!
Afgelopen maandag en dinsdag was het best een beetje spannend
voor de kinderen, maar voor ons als team ook. Ondanks dat we alles
van te voren zo goed mogelijk hebben geregeld en bedacht, was het
toch een beetje afwachten hoe het zou lopen. Hoe komen de kinderen binnen? Komen alle kinderen? Hoe gaat het met alle maatregelen t.a.v. het handen wassen, afstand houden e.d? Houden ouders zich
ook aan de afspraken en richtlijnen?
We kunnen nu zeggen dat de start over het algemeen goed is gegaan. De meeste kinderen vonden het
fijn om naar school te gaan en min of meer het normale ritme weer op te kunnen pakken. Nu is het
afwachten hoe het verder gaat en of en wanneer ze weer alle dagen naar school kunnen gaan. Voor de
dagen dat uw zoon/dochter nog thuis is, krijgen ze werk mee. We hopen dat u hen daar nog steeds wat
in kan begeleiden.
Fijn dat jullie als ouders zich ook goed aan de richtlijnen houden. We begrijpen dat het een beetje ongewoon is om bij de poort al afscheid te nemen en niet even mee te lopen, maar gelukkig houden jullie je
daar goed aan.
Voor niet alle ouders was het duidelijk dat we voorlopig een continurooster hanteren. Dat betekent dat
alle kinderen tussen de middag op school blijven en dat we gezamenlijk in de groep eten. Wilt u dus niet
vergeten om, naast een tien-uurtje, een lunchpakketje mee te geven?
V.w.b. de noodopvang van ouders met cruciale beroepen: we merken dat dit een behoorlijke druk legt
op de collega’s. Zij moeten naast het lesgeven aan de kinderen die op die dag aanwezig zijn, ook de opvang verzorgen. Nogmaals de oproep om alleen in uiterste noodzaak van de noodopvang gebruik te
maken. We hanteren hier ook de richtlijnen van de overheid in, dus het kan voorkomen dat we moeten
zeggen: “Nee, uw kind komt niet in aanmerking voor de noodopvang” Hoe vervelend dat voor u ook is,
hopen we dat u hier begrip voor heeft.
In deze bijzondere tijd is het afwachten hoe het verder gaat tot aan de zomervakantie. Wij zullen er alles
aan doen om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.

Groepstoedeling en personele veranderingen
In de afgelopen weken zijn we o.a. ook bezig geweest met de personele bezetting voor volgend schooljaar. De situatie is dat er een aantal veranderingen plaats gaan vinden.
Angela Marijnissen:
Helaas gaat juf Angela ons per 1 juni a.s. verlaten. Zij krijgt de kans om dichter in de buurt van haar
woonplaats te gaan werken. Zij vindt het erg moeilijk om op de Radonkel te gaan stoppen, maar deze
kans kon zij echt niet voorbij laten gaan. Voor haar dus een leuke nieuwe uitdaging, voor ons erg jammer dat ze weggaat. In deze tijd van allerlei maatregelen is het lastig om afscheid te nemen zoals we dat
gewend zijn. We proberen hier op de één of andere manier toch aandacht aan te besteden. U hoort
hier nog meer over.
Per 1 juni zal juf Monique ook op maandag en dinsdag in groep 1/2 zijn, zij is er dus de gehele week. Fijn
dat Monique tot aan het einde van het schooljaar dit wil doen. De woensdag in groep 7/8 zal tot aan het
einde van het schooljaar door juf Jolijn gedaan worden.
Volgend schooljaar
Aan het einde van dit schooljaar moeten we helaas afscheid gaan nemen van enkele mensen. Gelukkig
hebben we de afgelopen weken hiervoor al wel nieuwe mensen aan kunnen nemen.
Jolijn Kuijpers
Jolijn kreeg de kans om op een andere school van Bravoo voor de hele week een eigen groep te krijgen. Ook zij heeft deze kans, begrijpelijk, niet voorbij laten gaan. Zij zal volgend schooljaar werkzaam
zijn op de Touwladder in Kaatsheuvel. Jammer voor ons, maar fijn voor haar.
(vervolg op de volgende bladzijde)
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Vervolg groepstoedeling en wisselingen
Anja Bruers
Anja, intern begeleider, stopt ook op de Radonkel. Zij kan het werk op onze school en de tijd die zij
hiervoor heeft, moeilijk combineren met haar werk bij een andere stichting. Ook haar vertrek is jammer voor ons, maar we begrijpen haar beslissing erg goed.
Ook over het afscheid van Jolijn en Anja denken we nog na. Het is nog onzeker op welke manier en in
welke vorm we hier aandacht aan kunnen besteden.
Nieuwe collega’s
Gelukkig hebben we in deze tijd van het lerarentekort wel drie nieuwe mensen kunnen benoemen. Dit
zijn Aline van Oeyen, Luc Geraeds en Linda van Klij-Broeders. Linda zal de ib-taken op zich gaan nemen
en Aline en Luc zijn groepsleerkrachten. Vanaf deze plaats voor nu alvast een hartelijk welkom aan
onze nieuwe collega’s.
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Groepstoedeling:
De bemensing van de groepen volgend schooljaar ziet er dan als volgt uit (de verdeling over de dagen van de week volgt later):
Groep 1/2: juf Monique en juf Aline
Groep 3/4: juf Didi en meneer Luc
Groep 5/6: juf Pascale en 1 dag juf Aline
Groep 7/8: meneer Frans en 1 dag meneer Luc
Intern begeleider: juf Linda (2 dagen)
Onderwijs-assistent: juf Mandy (2 1/2 dag)
Al met al aardig wat veranderingen in het nieuwe schooljaar, maar we zijn blij dat we ruim voor de
aanvang van het nieuwe schooljaar, nieuwe collega’s hebben kunnen vinden en dat daarmee de bezetting van de groepen rond is. Verdere informatie over het nieuwe schooljaar volgt in juni.

Meneer Sjaak
Meneer Sjaak is nog steeds afwezig. Na de operatie aan zijn oog is er eind november een vorm van kanker bij hem geconstateerd. Daarna zijn er een aantal onderzoeken geweest om de precieze aard hiervan
vast te kunnen stellen. Dit heeft erg lang geduurd en nog steeds is niet bekend welke behandeling er gaat
volgen. Deze onzekerheid is vooral voor Sjaak en zijn gezin erg lastig en heeft een behoorlijke impact.
Hopelijk dat er deze of volgende week meer duidelijkheid hierover komt.
Mocht u hem een berichtje willen sturen of hem anderszins iets laten weten kan dat via
info.radonkel@stichtingbravoo.nl of via de leerkracht van uw kind, dan zorgen wij dat dit bij hem komt.

Activiteiten en data
In principe gaan alle geplande activiteiten voor de komende weken niet door. Voor bepaalde activiteiten
proberen we een alternatieve vorm te vinden. Afhankelijk van veranderingen in de maatregelen en richtlijnen van de overheid kunnen we in een later stadium beslissen wat eventueel nog wel door kan gaan en
in welke vorm.
Belangrijke data in de komende weken:
21 en 22 mei: hemelvaartvakantie (geen school en noodopvang)
26 mei: laatste werkdag van Angela
1 en 2 juni: pinkstervakantie (geen school en noodopvang)
3 juni: studiedag team, kinderen vrij. Kinderen vrij klinkt misschien wat tegenstrijdig in deze tijd, maar
deze dag hebben we hard nodig voor de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Er zijn namelijk
nogal wat dingen blijven liggen de afgelopen periode.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt op

