
 

    
 

 

 

Nieuwsbrief 6        
januari 2021 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De MR heeft deze maand een enquête m.b.t. het invoeren van continurooster uitgezet. 
U heeft hier in grote getalen op gereageerd en dat is fijn. Namens de MR en het team 
willen ik u van harte bedanken dat u de moeite heeft genomen om de enquête in te 
vullen. 
 
We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent wat de uitkomst is. 
Een groot aantal ouders heeft de moeite gedaan om de enquête in te vullen, hier zijn 
we heel verheugd mee. 
 
Van de 106 uitgezette enquêtes werden er 96 ingeleverd, dat is een percentage van dik 
90 procent, dat is een hoge respons. Een groot aantal van de ouders is vóór een 
continurooster namelijk 65 van de 96 (68 procent), verder waren er 7 van de 96 (7 
procent) neutrale stemmen en tot slot 24 van de 96 (25 procent) nee stemmen. 
 
Naar aanleiding van deze getallen heeft de MR ingestemd met de wijzing van de 
lestijden vanaf schooljaar 2021-2022. Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaan we 
werken met een vijf-gelijke-dagen model met lestijden van 08.30 tot 14.15 uur. De 
uitzondering hierop is dat groep 1-2 op vrijdag vrij is (zoals dat altijd al is geweest). 
In de loop van dit schooljaar informeren wij u over de indeling van een schooldag 
tijdens het schooljaar 2021-2022. Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe we het 
lunchen in de klassen gaan organiseren. 
 
Onze externe partners in de opvang hebben we meegenomen in de ontwikkeling 
rondom een mogelijk invoering van een continurooster. Zij geven allen aan hier hun 
aanbod op aan te kunnen passen. Zij zijn voorbereid op deze veranderingen. 
Studiedag van 22 februari 
 
Op dit moment weten we niet wanneer wij uw kinderen weer mogen ontvangen op 
school. Wordt het 9 februari? Of wordt het thuisonderwijs verlengd tot na de 
voorjaarsvakantie? Eén ding is zeker, we zien onze leerlingen graag weer snel naar 
school komen. 
 
Als u de agenda bekijkt dan ziet u dat er op maandag 22 februari een studiedag 
gepland staat, dat is de dag na de voorjaarsvakantie. We zijn van mening dat wanneer 
dan de school open zou zijn of open gaat, dat we dan niet willen dat de kinderen niet 
kunnen komen. We houden deze studiedag daarom op een eerder tijdstip namelijk op 
woensdag 3 februari, dat betekent wel dat er op die dag geen online activiteiten en/of 
lessen voor kind(eren) zijn.  
Mocht u over deze wijziging, wat betreft 22 februari, vragen hebben laat het ons dan 
weten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Raymond Smeets 
 
 
 
 
 

Om te onthouden 

 

Studiedag van 22 februari 

komt te vervallen. 

 

Tot 9 februari 2021 zijn de 

scholen dicht. Tot nader 

bericht. 

 

1 februari 2021 inloop 

moment V  

 

Onze kleurwedstrijd loopt tot  
29 januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 
 
Thuisonderwijs en Inloopmomenten 
Graag zouden wij van u weten hoe u het thuisonderwijs ervaart, wat u graag anders zou willen zien en wat u als 
positief ervaart. 
We willen u vragen via onderstaande document u mening achter te laten. Alvast bedankt voor uw feedback! 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jyB8Xvps60SoNTUZ-                           
kKFGt4duDKP_R1Dl5m5fEwHVmdUOFh1YSERROTdVVURZU0tYRVdGM1FTUEkyTC4u                                                                                              
  
of 
 

 
 
 
Mijn Kompas en het ouderportaal Parnassys 
Terwijl de leerlingen thuis aan school werken, werken wij achter de schermen door aan de ontwikkeling van ons 
onderwijs. Zo heeft u enige tijd geleden onze gesprekcyclus mogen ontvangen. Door de sluiting van de scholen zullen 
wij hiermee wat flexibeler en soms anders mee om moeten gaan.  
Wat kunt u wel verwachten; 
15 februari:  U ontvangt u een video waarin wij ons nieuwe portfolio ‘Mijn Kompas’ presenteren.  
22 februari: U ontvangt u van ons inloggegevens voor het ouderportaal Parnassys. Meer informatie hierover krijgt u in  
                    de film van 15 februari. 
1 maart: De kinderen krijgen hun Kompas mee naar huis. 
 
BVL 
Binnen de Dongense scholen is het praktisch verkeersexamen besproken. Zij hebben besloten om het praktisch 
verkeersexamen voor dit schooljaar te laten vervallen. Gezien veiligheid, maatregelen en tijdsbestek is dit evenement 
niet te organiseren voor de huidige groep 7. Theorie examen zal wel plaatsvinden. Een latere datum wordt hiervoor dit 
schooljaar gepland. 
 
Tiny Forest 
IVN, gemeente Dongen, Biezenkring en de Noorderpoort zijn de samenwerking aangegaan om een Tiny Forest te 
creëren nabij de school. Het is een educatieve kans om ons natuuronderwijs te verreiken. Echter gooit ook corona hier 
roet in het eten. In samenspraak hebben besloten om het project naar het najaar te verplaatsen.  
We gaan al wel een naam kiezen. De inzendingen van beide scholen gaan we aanstaande maandag aan onze 
leerlingen van de leerlingenraad voorleggen. De gekozen naam volgt dan later die week. 
 
Meest originele foto’s 
Wat hebben we genoten van alle inzendingen! De wedstrijd “Meest originele foto met je fantastische Noorderpoort tas” 
is gewonnen door Siep van de Winkel (OOM klas), Alara (groep 4) en Zehra (groep 1-2) Karlidag. Wat hebben wij 
genoten van de inzendingen!  
 

     
        
Tot morgen kunnen jullie de kleurplaten nog inzenden! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jyB8Xvps60SoNTUZ-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kKFGt4duDKP_R1Dl5m5fEwHVmdUOFhYSERROTdVVURZU0tYRVdGM1FTUEkyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jyB8Xvps60SoNTUZ-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kKFGt4duDKP_R1Dl5m5fEwHVmdUOFhYSERROTdVVURZU0tYRVdGM1FTUEkyTC4u


 

    
 

 
 
Masked Reader 
Van  20 tot 30 januari zijn de nationale voorleesdagen. Een periode waarin we het voorlezen in het zonnetje zetten. 
Omdat er momenteel geen leerlingen zijn om aan voor te lezen, kwamen we op het idee van de MASKED READER. 
Iedere dag van de week las er een gemaskerd teamlid zijn of haar verhaal/gedicht voor. De onthulling volgt steeds 
een dag later. LangstraatTV heeft vandaag Juf Meike geïnterviewd. Een van onze Masked Readers! Uitzending volgt 
morgen of overmorgen. Houd het dus in de gaten! 
 
Vanavond weer een nieuwe Masked reader en natuurlijk een onthulling. Spannend! Kijken jullie mee? 
Via social media van onze school zijn de filmpjes te bekijken.  
 
  

          


