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PRachtig
Nieuwe collega's

Op 1 januari is Babs Feijen
gestart als directeur op de
Bernardusschool in
Keijenborg.

Beste collega's,
Vanuit de gesprekken met de directeuren en via Facebook bemerk
ik dat jullie intensief aan het werk zijn om online onderwijs te
verzorgen voor de leerlingen. Met veel aandacht voor de reguliere
vakken, maar ook voor andere activiteiten zoals een taart bakken,
een tekening maken, spel -en bewegingsactiviteiten én ook het
fysiek afgeven van specifieke opdrachten.
Gelukkig bemerkten we dat het online lesgeven makkelijker ging
dan in maart, maar toch is het een hele klus.
Er wordt meer gebruik gemaakt van de noodopvang door ouders.
Reden om, als daar volgens directeuren behoefte aan is, extra
ondersteuning in de vorm van poolers in te zetten.

Roos Garritsen is als
orthopedagoog gestart
bij de stichting.
We wensen beide dames veel
succes.

Onderwijsgesprek
Op 3 februari is er een
speciale online editie van
het onderwijsgesprek met
als thema
‘Onderwijs na COVID-19’.

Lees meer
Deelname
is gratis via
livestream.
Je kunt je
aanmelden
via
info@amphion.nl
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En dan nog dit...
Er wordt veel gesproken over leerachterstanden bij de leerlingen,
over kansenongelijkheid, over toetsen, over effecten op de sociaal
emotionele ontwikkeling etc.
Het is duidelijk dat onze leerlingen ánders hebben geleerd de
afgelopen twee schooljaren. Én dat onze leerlingen andere dingen
hebben geleerd.
Jullie doen en hebben je uiterste best gedaan om leerlingen te
ondersteunen en hen te laten leren. Er is zorg voor dié leerlingen
die moeite hebben om thuis te werken. Er is aandacht voor ouders
die hun best doen om ouder én leerkracht te zijn. En er is veel
aandacht voor onze leerlingen die hun stinkende best doen om met
deze periode om te gaan.
Bovenal...
We hebben samen veel geleerd, ook op andere vlakken. En zeker
onze leerlingen.
We weten nog niet wanneer we weer fysiek les kunnen gaan
geven. Ik kijk uit naar dat moment.
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Pensioen
Binnen de pensioenfondsen
komen er de komende tijd
veranderingen. Het ABP zal
iedere deelnemer hierover in
de periode februari tot juli
2021 informeren. Daarnaast
worden toolkits voor
werkgevers en werknemers
op de website geactualiseerd.
Maak hier gebruik van!

ABP online game
De reis van je leven
Pensioenfonds ABP start met
online game 'De reis van je
leven'. Test op een leuke
manier jouw pensioenkennis
en ontdek hoe je nú jouw
pensioen al zo goed mogelijk
regelt voor later!
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Dan kunnen we ons in gezamenlijkheid, na opnieuw een korte
periode van groepsvorming in de klas, op school- en op
stichtingsniveau oriënteren op het vervolg.
Dit alles vanuit het vertrouwen dat
jullie onze leerlingen weer laten
“shinen” in alle opzichten.

Tot we weer fysiek les kunnen gaan geven, wens ik jullie veel
succes en dank ik jullie voor al die extra inspanningen.
En al is het nog wat vroeg, een fijne voorjaarsvakantie.

Ontwikkelingen
Zoals elk jaar starten we het kalenderjaar met het vaststellen van
de begroting en op basis daarvan worden de plannen voor het
nieuwe formatiejaar gemaakt.
Na de voorjaarsvakantie kunnen jullie
een PROminent verwachten met daarin
nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van professionalisering en de
mogelijkheid voor opgave voor de
mobiliteitswensen voor schooljaar
2021-2022.
Hou je mailbox dus in de gaten!

Ga naar
www.abp.nl/reisvanjeleven

Buganala
Ook benieuwd wat de Tikkie
actie heeft opgebracht?
Je leest het in de Buganala
nieuwsbrief op
www.buganala.nu

Bestuurskantoor
De collega’s van het bestuurskantoor werken in deze periode
zoveel mogelijk thuis. We zijn via mail of mobiel snel bereikbaar.

Met hartelijke groet,
Lucy Hermsen
College van Bestuur

Bekijk ook het filmpje
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