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We zijn weer begonnen
Allereerst wil ik iedereen het allerbeste toewensen voor 2021!
We zijn dit jaar op een bijzondere manier begonnen. De Paulusschool is gesloten en onze kinderen krijgen
les op afstand. Deze week was het nog even zoeken en wennen. Gelukkig lukte het in de loop van de week
bij veel kinderen om aan de schooltaken te werken en bij de online lessen te zijn. Fijn!
We hopen van harte dat de lock-down ons weer richting het oude normaal brengt. Daar doen we het toch
voor! Voor het zover is zullen we met elkaar door de zure appel heen moeten bijten. Corona is immers nog
niet klaar met ons. Wij doen, als team van de Paulusschool, ons best om alle kinderen zo goed als het kan
onderwijs op afstand te geven. Dat vraagt het nodige van onze leerkrachten.
In deze nieuwsbrief doe ik een beroep op jullie als ouders.
Dat de Paulusschool dicht is, betekent ook dat jullie de kinderen thuis dienen op te vangen. Dat is vaak
best lastig te combineren met het eigen werk. Voor ouders met een cruciaal beroep organiseren wij
daarom noodopvang. Immers: het werk dat zij doen is ook noodzakelijk ter bestrijding van het coronavirus.
In vergelijking met de eerste lock-down in het voorjaar zien we een grotere groep kinderen, die gebruik
maken van de noodopvang. Dat betekent dat wij meer leerkrachten vrij moeten roosteren om ook deze
kinderen onder schooltijd op te vangen. Jullie begrijpen dat ze hierdoor minder beschikbaar zijn voor het
geven van onderwijs op afstand.
Wat kunnen jullie daaraan doen?
Wij vragen ouders die gebruik maken van de noodopvang kritisch te kijken of opvang op school echt nodig
is. Noodopvang is bedoeld voor de momenten dat beide ouders daadwerkelijk aan het werk zijn en de
opvang echt niet anders geregeld kan worden. Noodopvang is niet bedoeld voor het doen van bijvoorbeeld
thuiswerk wanneer je niet werkzaam bent in een cruciaal beroep. Ik vertrouw erop dat jullie als
ouders/verzorgers de juiste afwegingen maken als het gaat om wel/niet gebruik maken van noodopvang.
Dank daarvoor!
We zijn er voor jullie!
We ervaren zelf en ook bij de kinderen zien hoe fijn het is om contact te hebben met elkaar. Ook al is dit
digitaal. We gaan er samen met jullie iets goeds en moois van maken deze periode.
En natuurlijk kijken we uit naar het moment waarop het weer verantwoord is om samen in de Paulusschool
te werken, spelen en te zijn.
Succes kinderen, ouders, verzorgers. We zijn er voor jullie, juist ook nu in deze periode!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 11 – 15 januari
Maandag
11 jan.
Dinsdag
12 jan.
Studiedag
groepen 1-8 vrij
AJK kinderen om
12.15 uur vrij
Woensdag
13 jan.
Donderdag
14 jan.
Vrijdag
15 jan.

Week van 18 – 22 januari
Maandag
18 jan.
Dinsdag
19 jan.

MR-vergadering

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Alle kleuters vrij

20 jan.
21 jan.
22 jan.

Bestuurder Kans & Kleur
Beste ouders,
Allereerst de beste wensen voor 2021 gewenst. Wij hopen dat jullie dit nieuwe jaar, met online onderwijs
vanuit huis, goed zijn gestart en hopen dat de kinderen van Kans & Kleur snel weer naar school mogen
komen.
Met deze brief willen wij laten weten dat Kans & Kleur voor de komende periode een andere bestuurder
heeft dan de afgelopen maanden. Voor de kerstvakantie heeft Ingrid Nelissen de raad van toezicht van
Kans & Kleur laten weten dat zij zich ziek heeft gemeld. Vanwege deze ziekmelding is besloten om op korte
termijn een interim bestuurder te werven.
Vanaf 4 januari 2021 is Jan Winters benoemd als interim bestuurder van Kans & Kleur. Hij is een
onderwijsprofessional die de verbinding aan gaat, analyseert, daadkrachtig, duidelijk en besluitvaardig is én
relevante betrokkenen meeneemt in het proces. Zijn carrière in het onderwijs heeft zich tot nu toe in of
naast het PO en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs afgespeeld. Binnen het brede onderwijsveld heeft hij
veelal als directeur, en de laatste jaren, als bestuurder in het primair onderwijs gewerkt. Dit vaak ook vanuit
zijn eigen bedrijf ( BO3 Onderneemt). Daarnaast heeft Jan Winters aan de Universiteit van Amsterdam een
Master Educational Management behaald.
Naast zijn interim functie bij Kans & Kleur is hij nog één dag per week bestuurder bij Praktijkonderwijs
Hardenberg.
De eerste weken van januari zal hij o.a. gebruiken om, daar waar mogelijk in deze bijzondere tijd, kennis te
maken met de scholen en het bestuursbureau.
Wij wensen Jan Winters veel succes en hebben als raad van toezicht regelmatig contact met hem.
Daarnaast blijven wij natuurlijk in gesprek met Ingrid en hopen wij dat zij zich snel weer beter voelt.
Met vriendelijke groet,
Michiel van der Vlies, voorzitter raad van toezicht
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