Schansinfo 17 4 juni 2020

Helemaal open vanaf 8 juni
Vanaf volgende week gaan de basisscholen weer
helemaal open. Dat betekent dat alle kinderen
weer alle dagen naar school kunnen gaan.
De maatregelen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen, blijven nog van
kracht. Dat betekent dat ouders nog steeds niet
welkom zijn in de school en dat we de hygiëne
maatregelen en de 1,5 meter regel blijven
hanteren.
Mensen van buiten die werken in het kader van
de leerlingenzorg, mogen wel komen en
stagiaires ook.
Ouders die een school voor hun kind zoeken,
mogen na schooltijd komen voor een rondleiding.
In de laatste schoolweek mogen activiteiten
worden georganiseerd, maar zonder ouders in de
school of op het plein, en met zo weinig mogelijk
'vermenging' van groepen.

Groepsverdeling
De indeling van de groepen voor volgend
schooljaar is bekend. We beginnen volgend
schooljaar met 4 groepen. De groepsgroottes
variëren in groep 3/4, 5/6 en 7/8 tussen de 16 en
22 leerlingen. De kleutergroep is bij de start van
het nieuwe schooljaar iets groter. We zijn dan
ook erg blij dat we deze groep na de
herfstvakantie kunnen splitsen, zodat we de rest
van het schooljaar met 2 kleutergroepen verder
kunnen.
Deze extra groep is mogelijk doordat onze
samenwerkingsschool de beschikking heeft over
extra formatie (leerkrachturen) door de fusie
tussen de voormalige scholen de Regenboog en
de Lindehof.
Mede hierdoor is het ook volgend schooljaar
weer mogelijk om extra ondersteuning te bieden

in de groepen door leerkrachten en onze
onderwijsassistent juf Annet.
Verder is er vacatureruimte ontstaan door
opname van ouderschapsverlof door de huidige
leerkrachten. Concreet houdt dit in dat we voor
groep 7/8 één dag in de week iemand nodig
hebben en vanaf de herfstvakantie iemand voor 5
dagen voor de extra kleutergroep.
De MR heeft tijdens de digitale vergadering ook
uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat dit
een verantwoorde keuze is.
De bezetting van de groepen komt er als volgt uit
te zien:
1/2

3/4

5/6

7/8

Maandag
ochtend
Maandag
middag
Dinsdag
ochtend
Dinsdag
middag
Woensdag

Juf Gea

Juf Eveline

Juf Lianne

Juf Gea

Juf Eveline

Juf Gea

Juf Marije

Juf Gea

Juf Marije

Juf Jolanda &
meester Erik
Juf Jolanda &
meester Erik
Juf Jolanda &
meester Erik
Meester Erik

Juf Gea

Juf Marije

Juf Lianne

Donderdag
ochtend
Donderdag
middag
Vrijdag
ochtend
Vrijdag
middag

Juf Gea

Juf Jolanda

vacature

Juf Gea

Juf Marije &
juf Eveline
Juf Marije &
juf Eveline
Juf Eveline

Juf Jolanda &
meester Erik
Juf Jolanda

Juf Jolanda

Juf Lianne

--

--

Juf Jolanda

Juf Lianne

Juf Gea

Overigens zal de intern begeleider, juf Metje,
weer op maandag aanwezig zijn. Verder is
conciërge Jan en schoolschoonmaakster Ineke
volgend schooljaar natuurlijk ook weer van de
partij!
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Juf Lianne
Juf Lianne
Juf Lianne

vacature

Nieuw MR lid gezocht!
Dorinthe zal met ingang van het volgende
schooljaar aftreden als lid van de
medezeggenschapsraad. Wij zijn dus op zoek
naar een nieuwe enthousiaste ouder en zullen
hiervoor verkiezingen uitschrijven. In eerste
instantie kunnen geïnteresseerden zich melden
d.m.v. een mail te sturen naar:
info@swsdeschans.nl.
Mochten meerdere kandidaten zich melden voor
de functie dan zullen wij vragen om een
motivatie in te dienen. Vervolgens kunnen we
dan via verkiezingen de ouders laten stemmen.
De medezeggenschapsraad heeft beslissings- en
adviesbevoegdheden over beleidszaken van
school, zoals: schoolplan, schoolgids, jaarplan en
het jaarverslag, schoolformatieplan,
kwaliteitsbeleid, schoolreglement, regels om
veiligheid en gezondheid op school te bevorderen
en financiën.
Indien u geïnteresseerd bent, maar graag eerst
nog wat informatie wenst over de
medezeggenschapsraad en eventueel wat de
functie inhoudt, dan kunt u uiteraard contact
opnemen met Nicole Schölvinck of iemand van de
MR. Ook kunnen wij u verwijzen naar de website
van SWS De Schans (www.swsdeschans.nl) waar
u een pagina over de MR van SWS De Schans kunt
vinden.
Graag zien wij uw mail tegemoet voor 12 juni.

Verhuisd
Christiaan uit groep 6 en Elise uit groep 2 zijn
verhuisd. Zij beginnen volgende week op hun
nieuwe school. We wensen hun veel plezier en
succes!
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Speciale ‘Home Edition’ van de Avond4Daagse

Kinderen (én ouders) in Norg en omstreken lopen hun eigen
Avond4daagse
Een jaar geen Avond4daagse is ondenkbaar. Daarom organiseert Beweegdorp Norg samen met Koninklijke
Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes een speciale versie van het grootste wandelfestijn voor
kinderen (én ouders/verzorgers). Met Avond4daagse – Home Edition kan iedereen zijn eigen individuele
wandeltocht lopen. Met behulp van de speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app, loopt iedereen z’n
eigen routes op zijn of haar eigen moment. Zo wordt drukte en te grote groepsvorming voorkomen. En
natuurlijk wacht na vier dagen wandelen de enige echte Avond4daagse medaille.
Maak je eigen Avond4daagse route
Iedereen die zich inschrijft via www.avond4daagse.nl kan gebruik maken van het onderdeel Avond4daagse
– Home Edition in de app eRoutes. Deelnemers geven hierin aan hoeveel kilometer ze willen lopen en waar
ze willen vertrekken. De app maakt dan vier verschillende routes vanaf dat punt. En – handig! - de routes
eindigen ook op het vertrekpunt. Dus de deelnemers komen altijd weer thuis. Bovendien houdt de app bij
waar en wanneer je loopt. Zo krijgen deelnemers ook een overzicht van hun prestaties.
Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat te veel mensen tegelijk gaan lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 1 juni en
31 augustus 2020. Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken
afleggen. Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet vermoeden) mag er
dit jaar ook overdag gelopen worden. Bovendien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend
de wandelschoenen aantrekken.
Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via www.avond4daagse.nl. Deelname kost € 5. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal
via de school, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie
afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. Geef bij aanmelding aan dat je loopt via Beweegdorp Norg en zij zorgen ervoor
dat je de welverdiende Avond4daagse medaille ontvangt. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan
www.avond4daagse.nl.
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