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Beste ouders/verzorgers, 

Informatieavonden 

De informatieavonden zijn goed bezocht. Hoewel het nog steeds gek voelt om zo ver uit elkaar te 

zitten, zijn we blij dat we onze ouders weer ‘in het echt’ kunnen spreken. Natuurlijk is een berichtje 

via Fiep of een gesprek via TEAMS soms handig, maar er gaat toch niets boven echt contact. 

Klasbezoeken: 

Ik kom regelmatig even in elke groep. Gewoon omdat ik daarvan geniet, maar ook om te kijken hoe 

het overal gaat. Hoe gaat het met de doorgaande lijn bij ons op school, wat kunnen we van elkaar 

leren en hoe gaat het met bepaalde kinderen. Na zo’n klasbezoek is er altijd een terugkoppeling naar 

de leerkrachten. Fijne gesprekken waarin de kwaliteit van het onderwijs besproken wordt. Die 

gesprekken zijn interessant en leerzaam. We werken constant aan het verbeteren van onze 

vaardigheden en zijn, net zoals uw kind, nooit uitgeleerd.  

Leerlingenaantal  

Het aantal leerlingen op De Bonte Mol loopt iets terug. We hebben ongeveer 100 kinderen. In 

sommige groepen nog plaats voor nieuwe kinderen. Met name in de onderbouw. Heeft u uw peuter 

al opgegeven of kent u iemand in uw omgeving met jonge kinderen? Wilt u ze dan op De Bonte Mol 

wijzen? U bent onze ambassadeur. 

Gelukkig mogen we inmiddels weer rondleidingen (onder strikte voorwaarden) organiseren. 

Evaluatie start schooljaar 

Met het team hebben we de start van het schooljaar geëvalueerd. Natuurlijk is het door corona een 

valse start geworden, maar gelukkig konden we na de zomervakantie weer starten en was iedereen 

fit. Het 5-gelijke-dagenmodel loopt goed. We bekijken regelmatig wat er precies goed gaat en wat 

verbeterd kan worden, maar dat is logisch. Zo blijkt dat bepaalde kinderen soms iets meer tijd nodig 

hebben om te eten/drinken. Daar proberen we dan rekening mee te houden. Daarom wordt het eten 

soms ook gecombineerd met bijvoorbeeld luisteren naar het voorlezen. Sommige kinderen krijgen 

echter zo veel brood mee dat ze het echt niet op krijgen. Wilt u dus een gepaste hoeveelheid eten 

meegeven? Ook het drinken kan vaak wat gezonder. Wij stimuleren het drinken van water. Dat is 

goedkoop, vers, koel en hartstikke gezond! En gratis verkrijgbaar op school. 

Kunstgras 

Het kunstgras op het schoolplein is heerlijk verend. Het is een feest voor kinderen om daar op te 

spelen. We zien allerlei acrobatische oefeningen die kinderen aan elkaar leren. Heerlijk om te zien 

dat onze kinderen in de pauzes lekker bewegen. 

Met de fiets naar school 

Op de meeste scholen zijn onvoldoende fietsenstallingen om alle fietsen netjes te kunnen stallen. 

Ook op De Bonte Mol is de stalling beperkt. We zijn daarom genoodzaakt om weer eens goed te 

kijken welke kinderen wél en welke kinderen hun fiets niet op het schoolplein mogen stallen.  

Als een kind dicht bij school woont mag de fiets NIET op het schoolplein gezet worden. De fiets kan 

dan eventueel bij de gymzaal gezet worden, maar ook daar is de ruimte beperkt.  

Deze week wordt voor elk kind bekeken of hij/zij op de fiets óf lopend naar school kan komen. De 

groepsleerkrachten informeren uw kind over deze schoolregel. Die afspraken waren er overigens 

altijd al, maar we zijn nu gedwongen om het weer strak toe te passen.  

Wij rekenen op uw medewerking, want de hoeveelheid fietsen is nu echt te groot 



 

Hierboven de tekst uit de schoolgids 

 

Zorgen rond corona 

We maken ons wel zorgen over de continuïteit van ons onderwijs. We hebben deze week van ons 

bestuur gehoord dat we er ernstig rekening mee moeten houden dat er binnenkort geen vervanging 

meer beschikbaar is voor zieke leerkrachten. Dit betekent dat er dagelijks binnen Blosse gemiddeld 

zo’n 10 á 20 groepen geen juf of meester meer hebben en dus thuis komen te zitten. In sommige 

gevallen kan er (als de leerkracht niet ernstig ziek is tenminste) ‘onderwijs op afstand’ worden 

gegeven. Zeker niet ideaal, maar als noodoplossing. Met alle collega-scholen zijn we aan het 

nadenken hoe we de herfst op een redelijke manier door kunnen komen. 

En ondertussen hopen we maar dat er geen medewerkers van De Bonte Mol ziek worden.  

 

Fijn weekend 

 

 


