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Bommelerwijs Event

Agenda
14 mrt
22 mrt
25 mrt
5 apr
6 apr
12 apr
18 apr
22 apr

Spreekuur GGD (verpleegkundige)
MR vergadering
Maandsluiting groep 8
Bommelerwijs Event
Bag2School
Spreekuur GGD (jeugdarts)
2de Paasdag (leerlingen vrij)
Koningsspelen

De komende jaren zien we de krapte op de
onderwijs-arbeidsmarkt als één van de
belangrijkere thema’s/dilemma’s voor de
Bommelerwijs-scholen. Om hier nu al naar te
handelen, willen we een viertal doelgroepen (zijinstromers, onderwijsassistentes, invalkrachten in
een ‘7de team’ en herintreders) actief gaan
benaderen.
Daarom zullen de scholen van Bommelerwijs op
dinsdag 5 april tussen 16:00 en 19:00 op de
Francisusschool te Zaltbommel een ‘Bommelerwijsevent’ organiseren. Tijdens dit event zullen de
individuele basisscholen zich presenteren, waarna
de verschillende doelgroepen een informatiesessie
in één van de klaslokalen kunnen bijwonen.
Op de 2de pagina van dit Schakeltje is de volledige
aankondiging te vinden

Versoepelingen rond corona
Na de voorjaarsvakantie zijn de laatste
versoepelingen helemaal doorgevoerd. Ouders zijn
dus weer welkom in de school en kinderen en
leerkrachten hoeven geen mondkapjes meer in de
gangen te dragen.
Dat betekent niet dat corona helemaal weg is. Bij
een positieve besmetting moet men nog steeds 5
dagen in isolatie. Pas wanneer op de 5de dag er geen
klachten meer zijn, mag men weer naar school. Dat
kan dus nog steeds van invloed zijn op de personele
bezetting binnen De Schakel. We proberen dit nog
steeds zo veel mogelijk intern op te lossen, maar
door de beperkte mogelijkheden rond invalkrachten
kan in een uiterste situatie een groep naar huis
gestuurd worden. Mocht dit zich voordoen, hoort u
dit altijd ruim van tevoren.
De basisregels blijven overigens gewoon gelden. Dat
betekent handen wassen, hoesten en niezen in de
elleboog, geen handen schudden, met klachten
testen en thuisblijven na een positieve test.
Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer
per week een preventieve zelftest te doen. De
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen daarom
nog steeds wekelijks twee gratis zelftesten mee
naar huis.
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