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Agenda
mei
21, 22

juni
1

Hemelvaartsdag en
vrijdag ook vrij

2e Pinksterdag: vrij

We zijn weer begonnen:
Wat zijn we blij dat we jullie
kinderen weer op school
kunnen ontmoeten. Het is nog
even wennen hier en daar, maar
dat komt wel goed. We wachten
af wat de volgende stappen
zullen zijn, maar samen komen
we er wel!
Bedankt voor het vele
thuiswerken wat jullie met de
kinderen hebben gedaan.

Bijbelrooster:
Hemelvaart: Handelingen 1: 4 - 14
Komende week is het Hemelvaartsdag. We lezen het verhaal dat Jezus
veertig dagen na Zijn opstanding naar de hemel is gegaan. Jezus zegt tegen
de leerlingen dat ze in Jeruzalem moeten wachten tot de Heilige Geest
komt. De leerlingen zien Hem naar de hemel gaan; een wolk neemt Jezus
mee. Dan zien ze engelen, die beloven dat Jezus ooit weer terug zal komen.
Moeten ze lang wachten? Op de Heilige Geest? Op de terugkomst van
Jezus?

Bedankt!
Lieve kinderen, ouders en collega's,
Heel hartelijk dank, ook namens mijn familie, voor al jullie kaarten,
bloemen, cadeautjes, steunbetuigingen en beterschapswensen in de vorm
van mailtjes, appjes en telefoontjes, die ik de afgelopen periode van jullie
mocht ontvangen. Het waren er zoveel en dat heeft mij heel veel goed
gedaan in deze voor mij ongelooflijk zware tijd. Hartverwarmend als er zo
aan je wordt gedacht!
Hopelijk kunnen we voor mijn vader over een poosje een echte
afscheidsdienst organiseren, want er waren nu slechts zeven familieleden
aanwezig bij zijn crematie. Mijn man en ik zaten thuis naar de laptop te
kijken. Een onwerkelijke situatie was dat. Wij mochten er nl. helaas niet
zelf bij zijn, omdat mijn broer en ik in het verpleeghuis corona hadden
opgelopen bij het afscheid nemen van mijn vader, ondanks onze
beschermende kleding. We zijn nu gelukkig allebei weer helemaal
opgeknapt en onze partners zijn niet ziek geworden.
Ik vond het heerlijk om deze week weer op school te kunnen starten.
Hopelijk wordt er snel een vaccin gevonden voor deze vreselijke ziekte en
wordt de situatie binnenkort weer normaal voor iedereen.
Hartelijke groeten,
Ineke Kok

Raad van toezicht….

Papiercontainer :
De container staat bij
De Welkoop, De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.

Iets voor
de8 naar
nieuwsbrief?
Groep
Kasteel Rechtere
corina.dijkstra@cbsdespiegel-dalfsen.nl

(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)

Als school horen we niet zo vaak wat van de Raad van Toezicht. Natuurlijk
weten we van hun rol maar ze staat toch wat verder af van de dagelijkse
praktijk van de school. Hieronder een korte beschrijving van haar taak:
De Raad van toezicht ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur.
De Raad van toezicht kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele
risico’s. Ook controleert de Raad van toezicht of de wetten en regels
nageleefd worden. Verder let de Raad van toezicht op de integriteit van de
bestuurder (voor Floreant is dat dhr. John Wind) en – als dat van
toepassing is – de identiteit van de school. De Raad van toezicht houdt ook
in de gaten of de scholen van, in ons geval Floreant, doelmatig werken.
Een belangrijk orgaan dus.
Deze week werden we verrast door de Raad van Toezicht die 2 grote
fruitmanden kwam brengen als blijk van waardering voor de inzet van ons
team in de afgelopen weken.
Een heel mooi gebaar dat zeer op prijs werd gesteld.

De eerste dagen op school
Na 8 weken niet op school te zijn geweest konden de kinderen maandag
weer naar school. Als team waren we best wel benieuwd hoe dat zou gaan.
Met welke verhalen zouden ze komen? Wat hield hen bezig? Wat had
indruk gemaakt? Natuurlijk is daar maandagmorgen ruim de tijd voor
genomen maar al snel bleek dat gewoon werd verder gegaan waar het 8
weken geleden was gestopt.
Zo is de afgelopen week goed verlopen en zijn de kinderen als snel aan de
routine gewend geraakt elke dag naar school te gaan.
Ook de hygiëneregels zijn snel opgepakt. De kinderen wassen trouw hun
handen bij binnenkomst en gebruiken de handgel. Het valt op hoe goed de
kinderen hun best doen om de 1,5 meter in acht te houden naar de
leerkracht. Er wordt gewoon een stapje terug of opzij gedaan als de ruimte
iets te klein wordt.
Soms komt er een signaal dat de doorgang bij de schoolhekken te klein is
omdat ouders te dicht bij de doorgang staan. Wilt u daarbij rekening mee
houden? Blijf dus niet staan bij de doorgang om de kinderen gelegenheid te
geven 1,5 afstand te houden ook van u als (niet eigen) ouders.
Voor het team was het natuurlijk ook spannend met de onzekerheden
m.b.t. besmetting etc. Gelukkig konden alle teamleden weer beginnen. Zelf
doen we ons best ook de 1,5 meter afstand te houden.
Coronalunch

Alvast een heel goed weekend toegewenst.

