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Meester Snijders met pensioen:
Na 22 jaar werkzaam te zijn geweest op
De Parkiet, gaat meester Snijders ons aan
het eind van het schooljaar toch echt verlaten.
Hij zal gaan genieten van zijn pensioen.
Wat gaan wij zijn passie voor onderwijs,
mooie verhalen, zijn aandeel in het
cultuuronderwijs en prachtige tekeningen missen.
Daarbij gaan we een betrokken meester,
vriendelijke en hulpvaardige collega missen die
er altijd met veel inzet voor de klas en de school
is. Gelukkig is het nog niet zo ver en zal
dit aan het eind van het schooljaar gaan plaatsvinden.
We genieten we de komende maanden nog van zijn aanwezigheid.
Nog net geen klas naar huis, met dank aan een fantastisch team!
In de afgelopen weken was het een behoorlijke uitdaging om alle klassen te
bemensen. We hebben veel collega’s gehad die helaas toch besmet waren met covid
of griep kregen. Met de inzet van iedereen, waarbij men extra wilde komen werken,
voor andere klassen wilde staan en werkdagen kon ruilen, is het ons nog net gelukt!
Het is ongelooflijk te prijzen dat ons team zich zo heeft ingezet en zich maximaal
flexibel heeft opgesteld.
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7:
Vanmiddag gaat het rapport mee naar huis. ’s Middags wordt het rooster van de
rapportagegesprekken open gezet. U kunt zich inschrijven voor de gesprekken. In
groep 7 zijn de gesprekken met ouders en kinderen en daarbij wordt ook het
indicatieadvies met u besproken. Bij de kinderen van groep 1 zijn er gesprekken
over de voortgang van uw kind. Hierbij is geen rapport. Groep 2 zal het eerste
rapport mee naar huis krijgen.
De gesprekken zullen fysiek plaatsvinden op school. We hopen u allen weer te zien.
MR: De nieuwe leden zijn bekend
Enige tijd geleden is er een oproep aan de ouders gedaan, wie er vanaf aankomend
schooljaar zitting zou willen nemen in de medezeggenschapsraad (MR). We zochten
betrokken ouders die op beleidsniveau van de school mee willen denken. Er kwamen
vier enthousiaste aanmeldingen binnen. Twee daarvan gaven direct bij de
aanmelding aan dat ze van deelname af willen zien, mocht het tot verkiezingen
komen. Hoewel betrokken, wilden zij in dat geval liever iemand anders de
gelegenheid geven om in de MR deel te nemen. Dit maakt dat er na de
sluitingsdatum van opgave, twee kandidaten over zijn die wel met verkiezingen mee
willen doen en twee die dat niet wilden. Omdat er voor de MR twee vacatures zijn en
er dus twee feitelijk twee kandidaten overbleven, zijn verkiezingen niet meer nodig.
Shanta Clardij, moeder van Suze (groep 7a) en Rosalie (groep 4) en Lieke de Jong,
moeder van Febe (groep 1/2c), Elin (groep 5) en Lotte (groep 7b) zullen volgend
schooljaar dan ook de MR gaan versterken. Zij stellen zich later dit schooljaar
uitgebreider aan u voor.
Wij zijn blij dat er genoeg aanmeldingen waren en hopen in het nieuwe schooljaar
met onze nieuwe MR leden van start te gaan.
Breinhelden:
Misschien heeft u uw kind al gehoord over Effi en Furon? Dat zijn de Breinhelden.
Wij zijn onlangs gestart met een methode die gericht is op executieve functies. Dat
klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk zijn het ‘gewoon’ de sturende of uitvoerende
functies in je brein die ervoor zorgen dat je je gedachten en gedrag bewust kunt
sturen. Deze hersenprocessen helpen je bijvoorbeeld om impulsen onder controle te
houden, je aandacht vast te houden of om op tijd te komen. Kortom: om je gedrag

en emoties te reguleren, zodat je efficiënt en doelgericht kunt werken. Door
kinderen hiervan bewust te maken leren wij ze hoe ze dit kunnen herkennen en
ontwikkelen. Dit koppelen we vooral aan de leerstof tijdens de lessen die we al
geven.
Hoe verliep de reis naar de grens van Oekraïne met al onze spullen?
Bericht van Dennis Bijker

Lieve ouders,

Allereerst dank voor alle donaties. Afgelopen weekend zijn we teruggekomen van
een unieke reis naar Polen/Oekraïne. Op de heenweg hebben wij 1 truck met
goederen geleverd, met als bestemming Marioepol. De andere 2 trucks met
goederen voor vluchtelingen in Polen, zijn met veel blijdschap ontvangen in
Przemysl. Op de terugweg hebben we 16 vluchtelingen veilig mee terug kunnen
nemen uit een vluchtelingenopvang aldaar. Na een maaltijd en overnachting in ons
hotel, hebben we deze gezinnen veilig kunnen herenigen met familie en kennissen in
Duitsland en Nederland. Geweldig hoe we dit met z'n allen in een week tijd hebben
weten te organiseren. De dankbaarheid van deze mensen gaat uit naar een ieder die
hieraan heeft bijgedragen.
Vanwege het succes van deze actie willen we hier een vervolg aan geven. Onze
prioriteit ligt hierbij op het leveren van goederen aan de mensen in Oekraïne
alsmede het helpen van vluchtelingen op reis naar een veilige bestemming.
Ons doel is om over twee weken met meerdere trucks weer die kant op te gaan. Wij
zullen dit op een andere manier aan gaan pakken en kunnen i.v.m. de tijd die het
kost om alle materialen te ordenen geen spullen verzamelen. Wel gaan we met
sponsoren dit verder aanpakken. Nogmaals bedankt voor ieders hulp!
Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland:
Anouk van Schijndel is de moeder van Febe (groep 7a). Zij is afgelopen week
gestart met vrijwilligerswerk voor de gemeente.
Dit had betrekking op het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne, het regelen
van een verblijfplaats etc.
Daarnaast kunnen de mensen ‘winkelen’ om de eerst benodigde dingen te
bemachtigen; zoals kleding, schoenen, toilet artikelen.
Alles wordt gedoneerd door vrijwilligers. Maar waar vooral een chronisch tekort aan
is, zijn de toilet artikelen.
Haar vraag is of we mensen toilet artikelen willen doneren. Te denken aan:
- douchefris dames & heren
- zeep
- scheerschuim & mesjes
- shampoo
- maandverband
- tanden borstels & pasta
- bodylotion
Logistiek : Komende week zal Anouk iedere ochtend in de gang staan bij de
voordeur met een aantal dozen om de spullen die worden meegebracht in ontvangst
te nemen. Zij zorgt ervoor dat de spullen op de juiste plek komen.
Daarnaast is er nog een tekort aan opvangplekken van huisdieren.
Wanneer mensen hierin iets willen betekenen mogen ze Anouk direct mailen.
schijndel.van.anouk@gmail.com
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de dieren & hun baasjes weer verenigd worden,
maar helaas kunnen de dieren niet mee naar alle opvang locaties.
Facturen voor schoolreis en kamp, binnenkort via Wiscollect aan u
verstuurd.
In juni gaan we weer op schoolreis en groep 8 zal weer op kamp gaan.
Binnenkort ontvangt u via Wiscollect/ social schools een factuur hiervoor.
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Plastic rond de school:
Nadat groep 8 de Plastic Wale had gewonnen, hebben wij van de gemeente
afvalprikkers gedoneerd gekregen. Inmiddels gaat er iedere week een groep afval
prikken rond de school. Wat een gemotiveerde kinderen leverde dit op! Helaas
blijven we afval vinden. Door de buurt en de kinderen wordt deze activiteit zeer
gewaardeerd. De afgelopen weken waren groep 5, groep 1/2 en groep 7 aan de
beurt.

Nieuwe corona maatregelen:
Door de nieuwe richtlijnen die zijn opgesteld, zullen wij niet standaard de zelftesten
meer uitdelen aan de kinderen van groep 6,7 en 8. Het is niet meer nodig om
preventief te testen. Het testen bij klachten wordt wel geadviseerd en is niet
verplicht. Heeft u een zelftest voor uw kind nodig, dan kunt u deze vragen bij
school. Dit geldt voor de kinderen van alle groepen.
Palmpasen:
De palmpaasviering met optocht gaat dit jaar niet door. Het verzorgingstehuis durft
het bezoek van alle kinderen nog niet aan.
Belangrijke data:
Oudergesprekken: in de week van 21 maart t/m 1 april.
13 april: Paas 10 uurtje en Paasviering op school
14 april: Studiedag voor het team, kinderen vrij.
15 april: Goede vrijdag, kinderen vrij.
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