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Corona
Mocht er binnen uw gezin iemand positief getest worden op corona, dan horen wij dit graag zo
snel mogelijk! Ook voor school kan het namelijk consequenties hebben.
Onderzoek continurooster
In de nieuwsbrief in november hebben we de uitslag
van de enquête over het continurooster met u
gedeeld. Daarin is toen de belofte gedaan dat wij
voor de voorjaarsvakantie met een definitief plan van
aanpak zouden komen over het continurooster.
Door voor iedereen bekende oorzaak is de prioriteit in
de afgelopen maanden ergens anders komen te liggen.
Toch willen we alvast de voorlopige uitkomst met u delen, zodat u op de hoogte bent van het
tijdspad.
Uit de enquêtes is gebleken dat 65% van ouders, 60% kinderen en 80% van het personeel over wil
naar een continurooster. Dat betekent dat de kans dat we volgend jaar een continurooster gaan
draaien is gestegen.
Waar we op dit moment nog onderzoek naar doen is of het financieel haalbaar is om voor het
personeel een pauze te garanderen en dat de kinderen dan op een verantwoorde manier hun
pauze kunnen genieten.
Ook kijken we nog naar het aantal lesuren.
Het lijkt erop dat het meest gunstig is om kinderen vanaf groep 3 ook de vrijdagmiddag naar
school te laten gaan. Ook om zo meer uren te maken voor het aanvankelijk lees en
rekenonderwijs.
De kleuters blijven in het onderzoek tot nu toe op de vrijdagmiddag vrij.
Wel kijken we hoe we de begin- en eindtijden van alle groepen gelijk kunnen trekken.
Daarin heeft het de voorkeur om op woensdag en vrijdag tot 12.30 uur school te laten duren.
Voor de andere dagen wordt het voorstel om de eindtijden op 14.15 uur te zetten.
Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen in hun basisschoolperiode aan het gewenste aantal uren
van 7520 komen.
Het plan van aanpak hopen we deze maand nog af te ronden en dan voor te leggen aan de
medezeggenschapsraad. Dan kan daar op 16 maart een beslissing op genomen worden. Dit is dan
een voorlopig besluit met een kans van 98% dat dit overgenomen zal worden door het college
van bestuur.
Vervolgens zal het plan van aanpak voorgelegd worden aan het college van bestuur.
Wij gaan er vanuit dat eind april een definitief besluit komt vanuit het college van bestuur.

Omdat het overgaan naar een continurooster voor u als ouders consequenties kan hebben wat
betreft werk en buitenschoolse opvang, lijkt het ons goed om u nu al mee te nemen in de
plannen die er nu liggen.
Tijdens dit hele proces worden ook de kinderopvangorganisaties meegenomen, zodat ook zij
tijdig kunnen schakelen binnen hun organisaties.
Vakantierooster 2021-2022 (volgend schooljaar, niet dit schooljaar)
Vorige week zaten er nog 2 foutjes in het vakantierooster voor volgend schooljaar. Die zijn er nu
uitgehaald. Deze data kunt u in uw agenda zetten voor volgend schooljaar.
Mogelijk komen er nog studiedagen bij, maar daar hebben we nu nog geen zicht op.

Vakanties:

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasdagen

18 oktober
27 december
28 februari
15 april

22 oktober
7 januari
4 maart
18 april

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

25 april
26 mei
6 juni
11 juli

6 mei
27 mei

Jaarmarkt
Vrijdagmiddag 24 dec
Vrijdagmiddag 8 juli

15 september
24 december
8 juli

19 augustus

Belangrijke data:
9 maart
16 maart
17 maart
19 maart
19 maart
22 maart t/m 26 maart
1 april
2 april
5 april

Schoolcommissie
Medezeggenschapsraad
Schelfhorst is stemlokaal. Kleuters Schelfhorst zijn vrij.
Geen gym ivm stemlocatie gymzaal Havikshorst
Rapporten mee naar huis
10-minuten-gesprekken
Paasviering
Goede vrijdag (alle kinderen zijn vrij)
Tweede paasdag (alle kinderen zijn vrij)

