Weekkaart maandag 15 — vrijdag 19 februari 2021

WEEKKAART
15 FEBRUARI 2021 19 FEBRUARI 2021
Europaweg 149
7766 AE Nieuw-Schoonebeek
0524- 541 403
directie.gerardusmajella@catent.nl
MAANDAG 15 FEBRUARI 2021

Carnaval gaat niet door

DINSDAG 16 FEBRUARI 2021

Vanavond is er een teamvergadering

WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021

De bibliobussen rijden niet
Het handbaltoernooi gaat niet door

DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021
VRIJDAG 19 FEBRUARI 2021
Bijzonderheden/aankondigingen
Op zoek naar nieuwe MR leden: Onze MR leden hebben ons de afgelopen jaren meegedacht, geadviseerd en geholpen, maar zullen stoppen. Hun kinderen zitten in groep 8 en nemen voor de zomervakantie
afscheid van de Gerardus Majella school. We zijn op zoek naar twee nieuwe leden. Lijkt het je leuk om
namens de ouders laagdrempelig met ons mee te denken over beslissingen rond bijvoorbeeld de formatie, vakantiedagen, schoolgids en onderwijskundig beleid? Dan kun je je opgeven bij één van de MR leden, juf Wendy, juf Alinda of juf Linda.
Inspectie van het onderwijs: Afgelopen donderdag 11 februari hebben we aan de inspectie van gepresenteerd hoe onze procedure verloopt rondom de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. We konden
de inspecteur vertellen dat de procedure momenteel nauwelijks is veranderd door de schoolsluiting en
COVID. We kregen mooie complimenten waar we heel trots op zijn.
Definitieve adviesgesprekken: De ouders/verzorgers van groep 8 kunnen in Parro de adviesgesprekken
inplannen. We werken niet meer met briefjes, jullie kunnen vanuit huis een geschikte tijd aanklikken in de
app.
Formatie: Ondanks dat het schooljaar nog lang niet voorbij is, zijn wij intern al begonnen met de formatie
voor het komende schooljaar. We maken elk jaar een prognose van het aantal kinderen en weten dan
hoeveel geld we krijgen van het Rijk voor de salarissen van leerkrachten. Helaas zijn er komend schooljaar minder kinderen op school en daardoor kunnen we ook niet alle leerkrachten bij ons blijven werken.
Dat vinden we heel erg verdrietig. De prognose voor de komende jaren is dat we steeds wat minder kinderen op school hebben.
Voorjaarsvakantie: Vrijdagmiddag 19 februari begint de voorjaarsvakantie. We verwachten de kinderen
op maandag 1 maart weer op school.
Wist je dat…
… de rapportgesprekken gepland staan in week 10? Jullie krijgen een bericht wanneer jullie je in de Parro
app kunnen inschrijven voor de gesprekken.
… juf Alinda in de voorjaarsvakantie jarig is?
… er een persconferentie gepland is op 23 februari? Dat valt in de voorjaarsvakantie. Als er belangrijke
berichten zijn wat betrekking heeft op onze school, dan brengen we jullie daarvan op de hoogte. Als er
geen veranderingen zijn, blijven we werken volgens de laatste protocollen.
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