W E E K B R I E F

13 juli 2020 (week 29)
Schoolzaken
Van het bestuur
Beste ouders / verzorgers,
Zoals u weet vertrekt per 1 augustus 2020 Bastiaan Top als directeur van ’t Carillon. Wij danken hem voor zijn inzet en bijdrage voor de
school in de afgelopen 9 jaar.
Om ons zelf tijd te geven voor het werven van
een goede opvolger, hebben wij gekozen voor
een tussenoplossing.
Wij hebben tot uiterlijk 1 januari 2021 Wilfred
Simons part-time (3 dagen per week) aangesteld als directeur bij ’t Carillon. Hij is momenteel ook directeur van een andere school van De
Groeiling in Gouda en hij is op meerdere scholen
directeur geweest.
Hij zal er samen met het team voor zorgen dat
de school zich ook het komend half jaar zal blijven ontwikkelen.
Daarnaast hebben wij het management team
en de interne begeleiding op ’t Carillon versterkt. Zij hebben meer tijd gekregen om samen
met Wilfred de school te leiden.
Wilt u in contact komen met de directie dan kan
dat
via
het
gebruikelijke
mailadres
(directie.carillon@degroeiling.nl) of telefoonnummer (0182-524818).
Inmiddels hebben wij samen met het team en
de medezeggenschapsraad een profiel opgezet
voor een nieuwe schoolleider en dit profiel is gepubliceerd. Wij hopen de eerste gesprekken
met mogelijke kandidaten na de zomervakantie
te voeren, zodat wij tijdig in staat zijn een opvolger voor Bastiaan aan te stellen. Mochten er
in de eerste ronde onvoldoende geschikte kandidaten zijn, dan hebben wij de mogelijkheid
om rond de herfstvakantie nogmaals te werven.
Wij houden u op de hoogte over de voortgang
en benoeming van een nieuwe directeur.
College van Bestuur
Jan Kees Meindersma
Ellen van den Brand

Vakantie
Vrijdag 17 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. Zes weken geen school, lekker weg in
eigen land of in de omgeving leuke dingen
doen. We wensen iedereen, waar dan ook, zes
heerlijke weken toe!
Maandag 31 augustus gaan we weer van start!
Bericht van leerplichtzaken
Onderstaande melding ontvingen wij van afdeling leerplicht van de gemeente Gouda:
Helaas zijn er geboekte vakanties geannuleerd
wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder
schooltijd te laten plaatsvinden.
Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De Leerplichtwet biedt in dit geval geen
ruimte voor verlof. Er is geen mogelijkheid, anders dan de geldende regels, om vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaatsvinden.
Verbouwing
In de zomervakantie zal er een verbouwing
gaan plaatsvinden op onze locatie aan de Geerpolderweg. Dit zal veelal inpandig zijn. Buiten,
aan de zijkant, komt er een berging tussen de
voor en achterzijde van het gebouw. De inham
aan het plein zal dus verdwijnen.
Nieuwe en vertrekkende collega
Met onze brief over de groepsindeling voor volgend schooljaar hebben wij u al geïnformeerd
over de personele mutaties die gaan plaatsvinden. Wij voegen daar nog een mutatie aan toe:
Juf Mireille van groep 8 heeft, na 10 jaar werken
bij ’t Carillon, een nieuwe uitdaging gevonden
op een school in Boskoop. Heel jammer dat zij
ons gaat verlaten, maar wij hebben begrip voor
haar beslissing en wensen haar heel veel succes
op haar nieuwe plek!
Wij zijn er in geslaagd voor groep 8b van volgend jaar een nieuwe collega aan te trekken.
Alwin Lusing zal, samen met juf Esther, volgend
jaar deze groep gaan leiden. Wij heten Alwin
van harte welkom binnen ons team!
De ouders van de betreffende leerlingen zijn
hierover al eerder geïnformeerd.
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Rapporten mee / ouderportaal weer open
Donderdag 16 juli krijgen de leerlingen van
groep 2 t/m 8 hun rapport mee. Ook aan de
kleuters die naar groep 2 gaan wordt vandaag
het rapport meegegeven.
Alle leerlingen in de groepen 1/2 krijgen vandaag hun map mee met hun knutselwerkjes. De
kinderen die naar groep 3 gaan mogen deze
map houden. De kinderen die volgend jaar weer
bij de kleuters komen, nemen hun map met de
werkjes er nog in volgend schooljaar weer mee
naar school.
Donderdag 16 juli zullen wij in het ouderportaal de uitslagen van de CITO-toetsen weer
openzetten.
Voor uw agenda
In het volgende schooljaar zijn er vier studiedagen gepland. De leerlingen zijn deze dagen vrij.
Het gaat om:
ma
26-10-2020 (meteen na herfstvakantie)
wo
10-02-2021
do
01-04-2021
vr
21-05-2021 (voor pinksterweekend)
De informatie-avonden staan gepland op dinsdag 15 september (Ouverturelaan) en donderdag 17 september (Geerpolderweg). Omdat wij
ook na de zomervakantie te maken zullen hebben met beperkende maatregelen inzake ouders in de school, hoort u op een later tijdstip
hoe wij deze avonden zullen gaan vorm geven.
De jaarkalender op papier met alle activiteiten
van het schooljaar 2020/2021 ontvangt u op de
eerste schooldag via uw oudste kind bij ons op
school. De kalender is al te raadplegen op onze
website. Hier vindt u ook de schoolvakanties in
het komende schooljaar, zoals eerder gepubliceerd in de weekbrief.
Startgesprekken
Ieder jaar bij de wisseling van het schooljaar
draagt de vorige leerkracht alle informatie over
uw kind, op onderwijskundig en sociaal-emotioneel vlak en indien van toepassing, ook over de
thuissituatie, over aan de volgende leerkracht.
Aan het begin van ieder schooljaar merken we
dat diverse ouders er behoefte aan hebben om,
veelal extra informatie, zelf door te geven aan
de nieuwe juf of meester. Om dit te reguleren
gaan we net als dit jaar, ook komend schooljaar
startgesprekken houden.
In de tweede schoolweek, op de maandag-,
woensdag- en vrijdagmiddag, meteen na
schooltijd, ruimen onze teamleden allemaal tijd

in in hun agenda om u te woord te staan. U kunt
zich t.z.t. digitaal aanmelden voor een startgesprek. Elk startgesprek geeft 7 minuten gesprekstijd.
Ouders die hiervan gebruik willen maken, vragen we nu vast om ruimte vrij te houden in hun
agenda op maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag, respectievelijk 7, 9 en 11 september.
Middaggesprekken beginnen op maandag en
vrijdag om 15.00 uur en op woensdag om 13.00
uur.
Bij de 10-minutengesprekken rondom de rapporten verwachten wij alle ouders op gesprek.
Bij de startgesprekken is dat niet zo. U kunt zich
aanmelden als u echt zelf iets over uw kind wilt
doorgeven aan of bespreken met de nieuwe
leerkracht. Zijn er geen bijzonderheden dan is
de overdracht tussen de leerkrachten voldoende.
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u van ons een mail met daarin de gegevens om aan te melden voor een gesprek.
Wij zullen deze informatie nogmaals vermelden
in de eerste weekbrief van het nieuwe jaar. U
kunt aanmelden t/m woensdag 2 september, de
woensdag in de eerste schoolweek.
Deze gesprekken zijn niet bedoeld voor kennismaking met de leerkracht. Daarvoor zijn de informatieavonden aan het begin van het schooljaar de geschikte gelegenheid.
Materialen zelf meenemen
Jaarlijks vragen we de leerlingen om een aantal
artikelen zelf mee te nemen op de eerste
schooldag na de zomervakantie. Hieronder
lijstje:
Groepen
Groepen
Groepen
Groepen

1-2
5-7
8
3-8

Groepen 4-8

-

23-rings multomap
23 rings multomap
4-rings multomap
etui met kleurpotloden
Liniaal 30 cm
Schaar
Plakstift (Pritt o.i.d.)
oortjes of koptelefoon
voor tablet/chromebook

werkdrukverlaging
In iedere groep komt op 10 dagen per jaar een
andere leerkracht voor de klas, zodat de eigen
leerkracht tijd krijgt om werk buiten de klas te
doen, zoals gesprekken met kinderen, gesprekken met ouders, bijwerken van administratie,
maken van de rapporten etc.
Hieronder het rooster voor werkdrukverlaging
van deze week.
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Op dinsdag vervangen juf Sylvie (S), juf Anneke
(A) en juf Cindy (C), op een deel van de woensdagen en op donderdag en vrijdag juf Annemieke Heemskerk.
dinsdag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

14-07-2020
14-07-2020
15-07-2020
16-07-2020
17-07-2020

1/2d (S)
5a (C)
3b
4a
geen

Bijzondere activiteiten
Musical voor ouders
Het decor is gemaakt, kleding en attributen zijn
bij elkaar gezocht, de rollen zijn ingestudeerd.
Kortom: ze zijn er klaar voor!
Dinsdag 14 juli zal groep 8a de afscheidsmusical, met als titel ‘Junglebeat’, opvoeren voor ouders en leerkrachten. Woensdag 15 juli is het
podium helemaal voor groep 8b.
De musical begint om 19.15 uur, inloop vanaf
19.00 uur.
Dit jaar is er plaats voor een beperkt aantal toeschouwers, maar de musical zal worden opgenomen op video. Deze zal beschikbaar gesteld
worden aan de ouders, zodat later nog veel
meer familieleden en bekenden van de musical
zullen kunnen genieten.
Wij wensen de leerlingen van groep 8 een onvergetelijke afscheidsavond toe!
Musical voor medeleerlingen
Vanmiddag en morgenmiddag is de generale repetitie van de musical. De leerlingen van de
groepen 5 t/m 7 en van de andere groep 8 zijn
dan de toeschouwers, samen met broertjes en
zusjes van de spelers uit groep 3 en 4.
De broertjes/zusjes uit groep 3 en 4 zijn om
14.30 uur op te halen op de locatie aan de Ouverturelaan. De betreffende ouders zijn hierover
geïnformeerd.

woensdag en donderdag anders dan gebruikelijk:
 Woensdagmorgen 15 juli worden de leerlingen van groep 8a om 9.50 uur en van
groep 8b om 10.00 uur op school verwacht.
(Verzamelen bij de zijdeur, daar worden de
leerlingen binnen gelaten).
 Donderdag 16 juli worden beiden groepen
om 10.00 uur (bij de zijdeur) op school verwacht. Wij zwaaien hen met alle leerlingen
van de locatie Ouverturelaan op feestelijke
wijze uit om 11.00 uur.
Verzoek aan de ouders die bij het uitzwaaien
aanwezig zullen zijn:
Wilt u zelf zorgen voor de onderlinge 1,5 meter
afstand? Stelt u zich zoveel mogelijk op in rijen
langs het pad tussen hoofdingang en hek of
achter het hek.
Feestelijke activiteiten
Laatste schooldag
Dit jaar is er, als afsluiting van het schooljaar,
geen open podium. In elke groep wordt apart
op feestelijke wijze het schooljaar afgesloten.
Diversen
Kind & Co / enquête
Binnen Kind & Co loopt er een enquête over het
opzetten van een sport BSO (buitenschoolse opvang). Graag willen zij de enquête breder uitzetten onder alle ouders binnen de school.
Daarom het verzoek aan u allen om de enquête
in te vullen. Klik op de link en u leest hier meer
over.
Kunstweek en kidsclub
Bij deze weekbrief ontvangt u flyers van de
kunstweek en van de kidzclub, die ook in de vakantie te bezoeken is.

Rooster voor groepen 8
Het rooster voor de groepen 8 is, zoals ook vermeld in onze jaarkalender, deze week op

Van het overblijven
Het zit er weer op..
Wat is dit bijzondere schooljaar voorbij gevlogen! Het eerste jaar waarbij Brood & Spelen de pleinwacht en overblijf mocht verzorgen. Waarin alles misschien net wat anders ging dan voorheen maar al
snel leek het alsof het nooit anders was.
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En nu is het dan zover dat de groepen 8 alweer afscheid nemen en de andere klassen “straks” weer
een jaartje doorschuiven. Voor iedereen weer een nieuwe frisse start, misschien zelfs wel een beetje
spannend.
Op de Geerpolderweg komt er na de vakantie een nieuwe coördinator, Annemieke Luxen. Zij heeft al
een aantal keer meegewerkt en in de eerstvolgende nieuwsbrief zal zij zichzelf ook nog even voorstellen.
Voor nu wensen wij u allen een heel fijne zomervakantie toe en wij hopen iedereen gezond en wel
weer te zien in het nieuwe schooljaar. Wij kijken er naar uit!
Hartelijke groeten van het
Brood & Spelen team

Nieuws van de Brede School
Voor een overzicht van de activiteiten van de Brede School klikt u hier
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