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Nieuws van de directie
Een, wederom, bijzonder jaar loopt ten einde. Na de schoolsluitingen moeten de leerlingen, collega's
en wellicht ook u, weer wennen aan de festiviteiten en activiteiten die weer mogen (doorgaan).
Dit ervaart de een als 'n feest, de ander heeft er wat meer moeite mee.
Extra begeleiding
Er is een tijdlang extra begeleiding geboden aan die leerlingen met een leerachterstand opgelopen
door de lockdowns. Dit werd mogelijk gemaakt door de z.g. NPO-gelden die het ministerie van
onderwijs aan elke school beschikbaar stelde. Deze begeleiding leidde tot een positief effect.
De resultaten gingen omhoog. Tegelijk met het opnieuw bezien of en zo ja welke leerlingen nog
extra begeleiding nodig hadden, ontstond er een personeelsprobleem. Hierdoor zagen we ons
genoodzaakt de ’NPO-leerkracht’ voor de klas te zetten. Onze intentie is om volgend schooljaar
opnieuw, op grond van achterblijvende resultaten, die leerlingen die dit nodig hebben,
te begeleiden. Het is op dit moment nog niet duidelijk of daar personeel voor is.
De leerlingen met achterstanden op sociaal-emotioneel gebied kregen en krijgen nog steeds extra
begeleiding. Gemeentesubsidie maakte mogelijk dat we jeugdzorgmedewerkers in de klassen
hebben kunnen inzetten. Zij werken individueel of in kleine groepjes met leerlingen.
We meten met de SCOL, het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling,
het resultaat.
Voor schooljaar 22-23 wordt opnieuw subsidie aangevraagd bij de gemeente Nijmegen, als deze
weer beschikbaar wordt gesteld, om ook met deze extra begeleiding te kunnen doorgaan.
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. Over twee weken begint de
zomervakantie! In deze nieuwsbrief weer nuttige informatie over o.a. de route rondom de
OPP's, afscheid van de schoolverlaters, de doorschuifochtend voor de leerlingen.
Ik wens iedereen namens het gehele team van De Bron-De Tapir een heel fijne vakantie toe!
Nardi Miggiels, Locatieleider

Informatie laatste schoolweken
Communicatie en tijdspad klassenindeling & personele bezetting
Gedurende het gehele jaar ontvangen wij aanmeldingen van nieuwe leerlingen en juist in
deze laatste periode van het schooljaar is het aantal hoger. Dit maakt dat wij altijd op eind
van het schooljaar pas definitief weten met hoeveel leerlingen en dus ook het aantal
klassen wij gaan starten op de twee locaties en hieruit volgen dan ook de klassenindeling
en personele bezetting.
Volgende week hopen we het proces rondom de klasindelingen en personele bezetting af
te ronden.
In de laatste week voor de kennismaking wordt de definitieve klassenindeling
gecommuniceerd naar de ouders.
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Wel kunnen wij u alvast informeren dat de huidige groep 6/7 van De Bron naar de Berg gaat
verhuizen.

OPP verzending via Ondertekenen.nl
De aankomende periode ontvangt u via ondertekenen.nl het OPP van uw kind. Om uw zoon of
dochter een goede start te geven in het nieuwe schooljaar hebben de leerkrachten de meest
recente informatie nodig. Deze informatie staat in het OPP dat u krijgt toegestuurd.
Graag ontvangen wij voor het eind van het schooljaar, dus voor 15 juli a.s., uw akkoordverklaring
door middel van een digitale ondertekening.

Rapport
Op vrijdag 1 juli gaan de rapporten mee naar huis. Dit rapport is
speciaal bedoeld voor uw kind. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen van ons horen dat wij trots op hen zijn en op hun
prestaties. Ook als de leerresultaten soms achterblijven bij de
verwachtingen van de omgeving. We hebben het zo geschreven
dat uw kind het kan begrijpen. Het rapport laat zien waar uw
kind goed in is en waar het elke dag hard aan werkt.

Oudergesprekken
In de week van 4 t/m 8 juli zijn er facultatieve oudergesprekken. Dit betekent dat leerkrachten in
gesprek gaan met u wanneer er bespreekpunten of zorgvragen zijn. In dat geval ontvangt u een
uitnodiging voor een oudergesprek van de leerkracht. Wanneer u niet wordt uitgenodigd door de
leerkracht, maar wel behoefte heeft aan een laatste gesprek, dan kunt u hiervoor persoonlijk met
de leerkracht een afspraak maken.
Belangrijk voor de Tapir: op maandag 4 en dinsdag 5 juli is de school niet goed bereikbaar.
Het gebied rondom de school wordt afgesloten voor verkeer i.v.m. concerten op het Goffertpark.

Kennismakingsochtend
Donderdag 14 juli gaan de kinderen die volgend schooljaar op de Tapirstraat blijven om 09.00 uur
een kijkje nemen in hun nieuwe klas. Op onze locatie De Tapir worden de kinderen vanuit de
bestaande klas door de huidige leerkracht naar de nieuwe klas gebracht.
Kinderen die naar onderwijs entrea lindenhout De Berg in Ubbergen gaan, ontvangen een
uitnodiging voor deze kennismaking op locatie Ubbergen. Dit zal op dezelfde dag en hetzelfde
tijdstip zijn (u kunt rechtstreeks vanuit huis naar deze locatie). Na deze kennismaking verwachten
wij de kinderen weer terug op De Tapir.
Kinderen die volgend schooljaar niet naar onderwijs entrea lindenhout gaan worden tijdens het
kennismakingsuur opgevangen binnen de school.

Afscheid groep 8 De Bron
Op woensdagavond 13 augustus nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8.
Meer informatie volgt later via de e-mail of parro.

Afscheid laatste schooldag
Net als voorgaande jaren nemen we op de laatste vrijdag 15 juli afscheid.
Op vrijdag 15 juli zijn de ouders/verzorgers welkom vanaf 10.50 uur.
Er kunnen geen broertjes of zusjes worden meegenomen.
In de aula staat voor u koffie/thee met een koekje klaar.
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Om 11.00 uur kunt u naar de klas van uw kind, daar is er tijd om afscheid te nemen van de
kinderen, juffen en ouders. Wij zullen voor limonade en iets lekkers zorgen.

Volgend schooljaar
Samen 1 TEAM
De collega's van de, voorheen 2 locaties, De Tapir en De Bron
werken samen, zijn één team. Dit merken ook de leerlingen.
Een ‘bovenbouw-Paashaas’ kwam in elke klas een lekker paaseitje
uitdelen, enkele oudere leerlingen helpen bij de knutsel-les in de
kleutergroepen en er wordt ‘klasdoorbrekend’ gespeeld.
Dit doet goed voor zowel de oudere als de jongere leerling, het verbroedert en komt de sfeer ten
goede. Ook in het nieuwe schooljaar gaan we deze samenwerking vaker inzetten.
De plannen voor een nieuw, groen en uitdagend schoolplein nemen steeds vastere vorm aan.
Een schoolplein waar samen gespeeld maar vooral ook ontdekt kan worden, met groen, zand en
water.
De subsidie is aangevraagd en op dit moment buigt een architect zich over zijn tekentafel om een
mooi ontwerp te maken. We houden u op de hoogte!
Tijdens de laatste studiedag heeft het team gesproken over verbetering van ons onderwijs.
Wat kunnen we doen om de concentratie van uw zoon, dochter net iets langer vast te houden,
samenwerken te bevorderen en de spellingsregels te laten onthouden?
De eerste voorzichtige plannen zijn gemaakt. We gaan het een en ander uitproberen.
Wellicht merkt u er in eerste instantie niet veel van. Het kan ook zijn dat uw kind thuiskomt met
een verhaal dat de ‘rekenles vandaag buiten werd gegeven’.
Via Parro ontvangt u ongetwijfeld foto’s en berichten over die ‘andere les’.
Dit jaar zijn er gastdocenten geweest die onze leerlingen lieten kennismaken met Hiphop,
mimespel, fotografie en bouwlessen met stokjes.
Gezien het succes van deze lessen voor de meeste leerlingen, gaan we hier in het volgende jaar
mee door.
Linsey (klas Paars) en Karlijn v T (klas Geel) zijn bij de start van het nieuwe schooljaar niet
aanwezig. Zij verwachten beiden een kindje en komen, naar verwachting beiden terug op school in
november.

MR/GMR berichten
Er hebben zich inmiddels nieuwe ouders gemeld bij de MR, waar we heel blij mee zijn.
Momenteel wordt gekeken hoe we de MR voor komende schooljaar vorm gaan geven.
Mocht u vragen hebben m.b.t. de MR dan kunt u ons altijd een mailtje sturen naar de Voorzitter
van de MR: y.rijks@entreaonderwijs.nl

Op naar een nieuwe uitdaging
Wij willen u informeren dat Maarten Brunsveld, locatieleider van De Berg, m.i.v. volgend
schooljaar directeur wordt van Klein Heyendaal een basisschool in Nijmegen.
Een mooie stap voor hem, maar een gemis voor de collega`s van De Berg.
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We zijn uiteraard op zoek naar een nieuwe locatieleider en de vacature is inmiddels verspreid.
We hopen u binnenkort te kunnen informeren over zijn opvolging.

Uitstapjes
Gelukkig…. Het kon weer!
De groepen 1 t/m 7 zijn op schoolreisje geweest.
De groepen 1 t/m 3 naar De Bergen in Wanroy en de
groepen 4 t/m 7 naar Toverland in Sevenum.
Wat een feest, veel leerlingen keken hun ogen uit, al in de
bus en zeker in het pretpark.
Het weer zat mee, de sfeer was goed, de glijbanen,
achtbanen en andere speeltoestellen maakten een onvergetelijke indruk. Dat er één bus te laat
arriveerde voor de terugweg was niet fijn maar och, viel in het niet bij de indruk die deze dag maakte.
Tijdens de heenweg was het geroezemoes in de bus beduidend luider dan op de terugweg...enkele
kinderen sliepen met hun hoofd tegen het raam.
Moe en voldaan.
Ook de leerlingen uit 7/8 waren 'n dag op stap. Ze maakten een excursie naar het Bevrijdingsmuseum
in Groesbeek. De rondleiding, begeleid door een gids, boeide de leerlingen.
Het bezoek aan de schuilkelder met geluidsfragmenten maakte veel indruk.
Met een bezoek aan het Canadese Begraafplaats iets verderop in Groesbeek, kwam de dag ten einde.
Een leerzame dag.
Terugblikkend op dit schooljaar ben ik trots op uw zonen en dochters, trots op mijn collega's en blij
met u, ouders, verzorgers. Als schoolorganisatie hebben we regelmatig een beroep op u moeten
doen. De lockdown die maakte dat veel leerlingen thuis het onderwijs moesten volgen.
De telefoontjes en berichten via Parro dat er die dag geen school kon zijn omdat de leerkracht en/of
onderwijsassistente ziek thuis zat...
Op dit moment hebben 2 klassen nog geen volledige week onderwijs en doen we nog steeds een
beroep op u om hun kind zelf op te vangen.
Het grote lerarentekort speelde ook onze organisatie parten.
Ik wil u zeer bedanken voor de flexibiliteit, begrip en betrokkenheid!

Gastlessen en ouderavond Sociale Media groepen 8
Elk jaar wordt In de Week van de Mediawijsheid voor alle groepen, aandacht besteed aan
sociale media.
Speciaal voor de groep 8 heeft Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media overdag gastlessen
verzorgd. Op de ouderavond hoort u hoe kinderen ‘de socials’ beleven en welke tips
er overdag gegeven zijn. De les en avond gaan over online pesten, gedoe in WhatsAppgroepen,
gamen, privacy, gamen en vooral hoe houd je het fijn én veilig met elkaar. Ook echt belangrijk voor
de zomervakantie en het voortgezet onderwijs! Op maandagavondavond 4 juli zijn de ouders en/of
verzorgers van onze groep 8 leerlingen zijn uitgenodigd op locatie De Berg.

Tevredenheidsonderzoek 2022
Heeft u het tevredenheidsonderzoek ook al ingevuld? Het kan nog tot en met 15 juli, de laatste
schooldag. Het is een onderzoek dat is uitgezet onder medewerkers, leerlingen en ouders naar de
kwaliteit van onze organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen over het pedagogisch
en didactisch handelen, het schoolklimaat, de communicatie en personeelsbeleid.
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We willen hiermee een beeld krijgen van de sterke punten en ontwikkelpunten.
We vergelijken dit ook met de vorige meting(en) en nemen dit onderzoek mee bij de keuze
voor de ontwikkelpunten voor het nieuwe jaarplan. En we gebruiken dit om te kijken of
we op koers zijn met ons schoolplan.
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er ook een vragenlijst uitgezet. Meer dan de helft
van de leerlingen heeft ‘m al ingevuld.

Wist u dat….?
Wist u dat…?
- U aan het begin van het schooljaar een pakketje met algemene informatie en een aantal invul
mailtjes (pdf-jes) ontvangt;
- We deze informatie graag zo snel mogelijk retour willen ontvangen zodat de administratie van
school op orde is;
- Alle belangrijke informatie over school ook te vinden is op de website van school
www.detapirschool.nl of www.debronschool.nl

Gastlessen en ouderavond Sociale Media groepen 8
Elk jaar wordt In de Week van de Mediawijsheid voor alle groepen, aandacht besteed aan
sociale media.
Speciaal voor de groepen 8 komt a.s. maandag Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en
Media overdag gastlessen verzorgen.
Op de ouderavond diezelfde avond hoort u hoe kinderen ‘de socials’ beleven en welke tips
er overdag gegeven zijn. De les en avond gaan over online pesten, gedoe in
WhatsAppgroepen, gamen, privacy, gamen en vooral hoe houd je het fijn én veilig met
elkaar. Ook echt belangrijk voor de zomervakantie en het voortgezet onderwijs!
Op maandagavondavond 4 juli zijn de ouders en/of verzorgers van onze groep 8 leerlingen
zijn uitgenodigd op school. Wij hopen op een hoge opkomst.

Agenda 2022
Vrijdag 1 juli
Maandag 5 t/m vrijdag 11 julli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus
Maandag 29 augustus

Rapport mee
Facultatieve oudergesprekken
Afscheid groep 8 De Bron (info volgt)
Kennismakingsochtend 09.00 uur
Laatste schooldag, kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

Fijne zomervakantie!!

Nieuwsbrief onderwijs entrea lindenhout

