
Beste ouders/ verzorgers,  

Morgen mogen we de klok weer een uurtje vooruitzetten en zullen de avonden langer licht zijn. We 
hopen dan ook voor de komende periode op lekker lenteweer. Namens het team van 't Bossche Hart 
wens ik jullie allen een heel fijn weekend en graag weer tot maandag!  
  

COVID-19-maatregelen/ Snotneuzenbeleid/ vervangingsproblematiek:  

Een groot compliment aan alle ouders en kinderen. Jullie houden je heel goed aan het 
snotneuzenbeleid en bij twijfel wordt contact met school gezocht, zodat we samen kunnen kijken wat 
het beste is. Heel veel kinderen zijn en worden getest als zij klachten hebben. Dit geeft ons (en 
hopelijk ook jullie als ouder) een veilig gevoel. Ook tijdens het brengen en halen van de kinderen zien 
we nog steeds dat heel veel ouders een mondkapje dragen, of in ieder geval op flinke afstand van de 
school blijven. De leerkrachten dragen geen mondkapje; ook niet bij de poort. Wij hebben deze keuze 
bewust gemaakt. Doordat wij bij de poort heel goed de afstand van 1,5 meter van volwassenen 
kunnen houden, vinden wij het belangrijk om onze kinderen vriendelijk te kunnen ontvangen.   

Bij verkouden kinderen op school krijgen we vaak ook verkouden teamleden. Ook zij moeten zich bij 
klachten laten testen. Ondanks de voorrang die het onderwijs krijgt duurt het vaak 1 à 2 dagen, 
voordat we een uitslag hebben. Tot nu toe hebben we met extra veel pijn en moeite de vervangingen 
intern op kunnen lossen.   

Dat komt voor een groot deel doordat we nu met 8 leerjaren werken, waar we niet de benodigde 
mensen voor hebben. Collega's met andere taken zijn nu voor de groep geplaatst. Dit lijkt wellicht een 
goed idee, maar op de lange termijn gaat deze keuze helaas wel ten koste van onze kwaliteit 
en andere belangrijke werkzaamheden op school.   

Mocht er vanwege ziekte of afwezigheid van collega's meer vervanging nodig zijn dan kan het 
gebeuren dat wij geen vervangingsmogelijkheden meer hebben en moeten besluiten een leerjaar naar 
huis te sturen. U wordt in dat geval minstens één dag van tevoren hierover ingelicht.  

  

Schooltijden:  

De huidige haal- en brengtijden verlopen naar tevredenheid. De enige wijziging die vanaf woensdag 7 
april (na Pasen en de studiedag van 6 april) zal ingaan is dat we voor de leerjaren 1 t/m 5 de eerste 
ophaalgroep omwisselen met de laatste ophaalgroep. De leerjaren 6, 7 en 8 gaan 
allemaal al zelfstandig om 14.30u naar huis. De eigen leerkracht zal voor de duidelijkheid volgende 
week het nieuwe overzicht van de klas via het ouderportaal naar jullie toesturen. Door de wisseling 
krijgen alle leerlingen evenveel lestijd aangeboden.  

  

Pasen:  

Op donderdag 1 april (zeker geen grapje!) mogen alle kinderen een extra feestelijke paaslunch in hun 
trommeltje meenemen. In de klas hebben we dan toch een gezellig eetmoment samen. Daarnaast 
zullen we ook in samenwerking met 't Hummelbosch en 't Toverbosch voor onze groepen Konijnen en 
Egels het paaseieren zoeken dit jaar Coronaproof organiseren. In alle andere leerjaren wordt in de 
eigen groep binnen de maatregelen aandacht aan Pasen besteed.  

  

Leerlingenraad:  

Op 't Bossche Hart zal na Pasen een leerlingenraad actief zijn. In de leerjaren 5 t/m 8 mag ieder 
leerjaar één vertegenwoordiger uitkiezen. Na de Tweede Kamer Verkiezingen houden zij nu echte 



Bossche Hart Verkiezingen. De leerlingenraad zal eens per 4 schoolweken samenkomen om samen 
met juf Marie-José (onder schooltijd) te praten over allerlei zaken op school. Dit kunnen dingen zijn die 
de kinderen inbrengen, of punten die we vanuit het team aan de kinderen willen vragen. Op deze 
manier wordt ook de stem van onze kinderen gehoord bij belangrijke zaken van school.   

  

Studiedag van 12 maart en van 6 april: 

 Afgelopen 12 maart hebben we als team een studiedag gehad. De belangrijkste punten van deze dag 
waren om samen met het gehele team onze missie, visie en kernwaarden weer op te frissen. Met 
zoveel nieuwe mensen in het team is het belangrijk om deze punten weer scherp te hebben.        
Ook hebben we deze dag gebruikt om de eerste plannen voor het nieuwe schooljaar in de steigers te 
gaan zetten. Ondanks de huidige groepsverdeling hopen we dat we in het nieuwe schooljaar ons 
unitonderwijs weer verder mogen gaan ontwikkelen. We zullen in het nieuwe schooljaar gaan starten 
met een onderbouwunit, waarbinnen de leerjaren 1 t/m 4 zullen worden verdeeld, en met een 
bovenbouwunit, waarbinnen de leerjaren 5 t/m 8 worden verdeeld. Binnen het unitonderwijs zijn de 
mogelijkheden om aan te sluiten bij de behoeften van elk kind op de verschillende vakgebieden veel 
groter en we kunnen niet wachten om op die manier aan de slag te mogen gaan. Wij zorgen er in 
ieder geval voor dat de voorbereiding perfect is en dat we bij de eerste mogelijkheid startklaar 
zijn.                                                                                                                      
 
Ook zijn juf Inge en meester Corné in de afrondende fase van hun studie. Meester Corné heeft het 
team gecoacht bij het houden van kind coach gesprekken. Deze zullen vanaf het nieuwe schooljaar 
door alle collega's met de kinderen gevoerd gaan worden. Juf Inge is een leerlijn digitale geletterdheid 
als eindopdracht voor haar studie aan het maken. Ook deze leerlijn zullen we vanaf het aankomende 
schooljaar in het lesprogramma op gaan 
nemen.                                                                                                                                                        
                                              
 
Naast al deze voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn we ook druk bezig met het kijken welke 
meester/juf welke stamgroep gaat begeleiden, welke collega's ondersteunende taken op zich gaan 
nemen en op welke manier we bijvoorbeeld de “werkdrukverlagende middelen” in willen gaan 
zetten. Naast alle genoemde zaken zijn er nog heel veel meer punten die besproken en besloten 
worden.                                                                      
 
Voor ons als team van 't Bossche Hart heel erg fijn dat we op zo'n studiedag tijd en ruimte hebben om 
met elkaar van gedachten te kunnen wisselen en samen tot de beste keuzes te kunnen 
komen. Hopelijk zijn deze (vrije) dagen voor jullie ook zo fijn.   

 
We wensen jullie alvast een heel fijn en lang Paasweekend toe!  

 


