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Algemeen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
We zijn begonnen, adieu onstuimig jaar 2020.
We hadden het graag anders gezien maar het is helaas niet zo.
Dit wordt een jaar waarin we niet meer terug gaan naar het oude normaal maar
waar nieuwe normalen ontstaan.
Dat we de lessen ter harte nemen van wat er mooi, goed en beloftevol was aan
2020 waarin we de creativiteit, alternatieven, idealen en nieuwe verbintenissen
omarmen en blijven inzetten.
Werken aan een betekenisvolle en kansrijke toekomst voor onze kinderen.
Zeker in deze lastige tijd, een opgave die we graag met jullie blijven nastreven.
Nu en in de toekomst. Kortom, samen op weg naar een mooie toekomst!
Morgen, na de persconferentie van premier Rutte weten we meer …
In de tussentijd blijven we optimistisch en zoeken we naar datgene wat wel kan.
Hartelijke groet,
Team Jenaplanschool de Klink

Verlenging
lockdown

Het kabinet wil nog bekijken of de verlenging van de lockdown voor de
basisscholen korter kan duren dan drie weken, melden Haagse bronnen. Dat
hangt af van het nadere onderzoek naar de gevolgen van de Britse virusvariant
voor leerlingen in de basisschoolleeftijd.
Dat de basisscholen na 18 januari dicht blijven lijkt wel zeker, maar het is dus
nog niet duidelijk hoelang precies. Mogelijk wordt daar komende week meer over
bekend. Voor de middelbare scholen staat al wel vast dat die echt drie weken
langer dicht moeten blijven.
We houden nauwlettend de berichtgeving in de gaten en zullen u tijdig informeren
bij eventuele veranderingen.

Voorlopige
peiling
onderwijstijd

In de nieuwsbrief van 1 december jl. heeft kunnen lezen staan we aan de
vooravond van een belangrijke wijziging. De school heeft samen met de MR het
voornemen de schooltijden van onze school aan te passen in het
vijf-gelijke-dagen model.
Het creëren van voldoende draagvlak bij u is belangrijk voor ons om te komen tot
deze verandering. Naast de feitelijke kennis over kwaliteit van het onderwijs en
het welzijn van onze kinderen is het belangrijk dat jullie een goed gevoel hebben
bij de keuze die wordt gemaakt.
Om deze reden hebben wij op 10 december jl. een voorlopige peiling uitgezet.
Ontzettend fijn te zien dat jullie deze bijna allemaal hebben ingevuld. Mocht het u
zijn ontschoten dan heeft u nog tot 20 januari de tijd om deze in te vullen.
Bij voorbaat dank. Link: Uitnodiging voorlopige peiling.
Op deze wijze krijgen wij een goed beeld van uw mening en zijn we beter in staat
jullie op de informatieavond te woord te staan.

Vanwege de verlengde lockdown zal de informatieavond van 27 januari as. komen te
vervallen. Woensdag 24 februari aanvang 20.00u in de Nassaurie gaat vooralsnog
door. Volgende week zullen wij u verder informeren en komen we met alternatieve
datums voor de informatieavonden.
Wij kijken ernaar uit u te mogen ontvangen.
Terug op het
oude nest.

Met dank aan Bronsgieterij Custers te Grathem
kunnen wij wederom dagelijks genieten van deze
prachtige bronzen plaquette bij de hoofdingang van
onze school.
Deze is teruggeschonken aan de school. De
bronsgieterij heeft de plaquette destijds bewaard
vanwege de nieuwbouw van de school. Maar is
gelukkig weer terug op het oude maar vernieuwde
nest.
Jos, Ankie, Rob, Astrid en Joost ontzettend bedankt.

Wisselingen
bij Hoera
Kindercentra

Voor de kerstvakantie ontvingen we het bericht dat binnen Hoera er een
herverdeling van clustermanagers en assistent-leidinggevenden gaat
plaatsvinden. Dat betekent concreet voor Grathem, dat Kim Hanssen
clustermanager wordt in Haelen. Roxana Schmitz blijft assistent leidinggevende in
Grathem. Daniëlle Coenen wordt de nieuwe clustermanager van Grathem en Ell.
Wij wensen Kim, Daniëlle en Roxana veel succes.

Verbouwing
Hoera
Kindercentra

In september lieten wij u al weten dat de gemeente Leudal, SPOLT en Hoera de
mogelijkheden onderzochten van dagopvang in Grathem.
Inmiddels kunnen wij u verheugd melden dat er ‘groen licht’ is voor het realiseren
van dagopvang in Grathem.
Een positief besluit dat kinderen en ouders de
mogelijkheid geeft om in eigen dorp gebruik te
maken van een totaalaanbod van dagopvang,
peuterprogramma en BSO.
De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet en
ons streven is om van start te gaan op maandag 22
februari 2021 (na de carnavalsvakantie).
Tenslotte willen we iedereen met serieuze interesse
vragen om nu al in te schrijven, zodat we een realistisch beeld krijgen van de te
verwachten bezetting.
We houden u graag op de hoogte van het verdere proces.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
15 februari t/m 19 februari

Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Directie & Team Jenaplanschool de Klink
Jenaplanschool de Klink, school waar je leert samenleven

