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NIEUWS VANUIT DE DIRECTIE:

EVEN VOORSTELLEN:

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders/verzorgers,

Na een periode van 6 weken thuisonderwijs, hoorden we dinsdag 21 april
van Premier Rutte dat de scholen na de meivakantie weer open gaan. En wat
mooi om basisschool Effen 11 mei weer in zijn geheel te kunnen openen.

Wat waren het afgelopen weken
rare tijden hè! En middenin die rare
tijd van baan wisselen is helemaal
anders dan anders.

Uiteraard vraagt het om aanpassingen (zoals te lezen is in de mail over alle
afspraken en maatregelen) en zal er in het begin dagelijks de stand van
zaken bekeken worden. Maar als team hebben wij vooral weer heel veel zin
om aan de slag te gaan en de kinderen en ouders weer te zien.
Voor nu is iedereen hopelijk aan het genieten van de vakantie en wij hopen
iedereen in goede gezondheid op 11 mei weer te zien.
Met vriendelijke groet,
Lieke Gruyters

Inmiddels ben ik een paar weken
werkzaam op basisschool Effen als
opvolgster van juf Sira maar heb ik
nog maar drie kinderen ontmoet
en de meeste collega’s via onze
videobel-teamvergaderingen!

De eindcito die niet doorging, de rollen die online verdeeld zijn, met de
vraag kunnen we deze wel opvoeren voor alle kinderen en ouders?

Daar komt binnenkort gelukkig
verandering in maar om jullie
alvast een beetje te vertellen wie
er binnengekomen is, schrijf ik dit
stukje: ik ben (juf) Karin Vos, 52 jaar
en al sinds 1989 werkzaam in het
basisonderwijs. Een flink aantal
jaren een eigen groep gedraaid
in voornamelijk de onderbouw en
later, ook vaak gecombineerd met
een groep, Intern Begeleider.

Het antwoord van meneer Bas is hierin heel duidelijk: Bas is realistisch, ook
naar de leerlingen toe. Hij kan niet garanderen dat ze voor publiek zullen
spelen. “Dan maken we er een film van.”
Aan één week school heeft hij genoeg om de musical in elkaar te zetten.
“We gaan er vol voor. Ik gun mijn leerlingen een waardig afscheid van hun
basisschool.”

Ik woon met mijn man Hans en
onze twee dochters (van 21 en 19)
in Rijen. Daar zijn wij alle vier niet
geboren overigens. Mijn man komt
uit Etten-Leur, ik uit Zwolle en onze
kinderen zijn geboren in Arnhem.

Bas heeft met een interview over het onderwerp: de Eindmusical, in het
magazine van AOb gestaan. Hierbij de link, zodat je het gehele artikel kunt
lezen. https://www.aob.nl/nieuws/toch-repeteren-voor-de-eindmusical/

Wij zeggen altijd ‘Defensie brengt
je nog eens ergens’ …. inmiddels
wonen wij al sinds 2002 in Rijen
dus de kans is klein dat wij nog
eens verhuizen.

MUSICAL GROEP 8:
Door de coronamaatregelen is het voor groep 8 ook een ander afscheidsjaar,
als dat ze hadden gedacht begin van dit jaar.

Inmiddels is bekend dat de musical niet uitgevoerd kan worden voor publiek,
maar zal de musical in de laatste week als een serie getoond worden.
Via een verborgen youtubelink, kan er gekeken gaan worden naar ‘Museum
Weiland en de diamantroof’.

Wij hebben een oud huis en daar
intussen zoveel aan geklust, dat
schept een band J. In mijn vrije
tijd klus ik dus aan ons huis en ik
handwerk graag (haken, borduren,
breien). Ook ben ik lid (en voorzitter)
van de Harmonie in Rijen en speel
ik hoorn. Zingen doe ik ook graag.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag
ben ik op school te vinden. Twee
dagen als Intern Begeleider en op
vrijdag als leerkracht in groep 1/2.
Tot binnenkort dan maar!
Met vriendelijke groet
Karin Vos-Jansen

THUISONDERWIJS
Ook voor de leerlingen is het een bijzondere tijd.
Hieronder schrijven 2 leerlingen van unit 4, hun ervaring over het thuisonderwijs:
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Thuisonderw ijs
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pauze kan ho uden.

Tycho Damen
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Wat vind ik van het thuisonderwijs?

