Maastricht, d.d. 05-09-2022
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers van BS Scharn
Opening schooljaar 2022-2023 en schoolgids

Dag ouders/verzorgers,

-Wat een heugelijke, zonnige dag; de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023. Vanmorgen
was het een groot en gezellig ‘getoemel’ (zoals we in Limburg stellen), rondom de
schoolpleinen en in de Kloosterstraat. Wij, basisschoolteam Scharn, heten u en de kinderen
welkom in en met ons nieuwe jaar en wensen iedereen heel veel succes.
Zoals u heeft bemerkt hebben we, buiten de ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen, nog
geen ouders/verzorgers toegelaten tot de school. Dit doen wij heel bewust. U snapt dat we
nog steeds te maken hebben met Corona. Vandaar dat we het jaar (ook) enigermate
voorzichtig zijn begonnen. T.a.v. COVID-19 zullen wij, indien nodig, binnen het geheel van
MosaLira, met gepaste maatregelen komen. Hiervoor wordt nu - dit moeten wij van het
Ministerie van Onderwijs- een faseplan geschreven. Zou er iets wijzigen t.a.v. openstelling
pleinen en/of gebouw, dan verneemt u spoedig. Waar u als ouder/verzorger(s) wel al rekening
mee mag houden is het grote landelijke probleem van het leerkrachtentekort. Het kan dit jaar
wel eens zo zijn dat wij, bij voorbeeld door een ziektegolf, te weinig medewerkers voor de
groep hebben. Dan zullen wij genoodzaakt zijn alternatieve oplossingen aan te dragen. Hierbij
zal ook een beroep op u/jullie worden gedaan.
-Met betrekking het brengen en ophalen van de leerlingen van groep 1 en 2 wordt u nog apart
geïnformeerd.
-Vanwege een feestelijke gelegenheid in oktober is de school gesloten. Deze datum staat niet
in de schoolkalender. Binnenkort ontvangt u hierover dan ook een separaat bericht.
-Bij de aanvang van een nieuw schooljaar hoort ook een nieuwe schoolgids én bijbehorende
kalender. De schoolgids inclusief kalender wordt vandaag op ouderportaal Schoudercom
geplaatst. Wilt u liever of ook een gedrukte versie, dan ligt er één voor u klaar bij de
administratie. Heeft u op/aanmerkingen bij de gids laat dit dan weten bij Nancy en/of Marilda.
-Volgende week donderdag, 15 september 2022, vindt het schoolreisje plaats. Vorig jaar kon
dit niet doorgaan vanwege de tropische temperatuur. In een aparte brief wordt u hier nader
over geïnformeerd.
-In de extra uitgebreide nieuwsbrief aan het einde van het vorig schooljaar hebben we de
groepsindeling 22-23 gecommuniceerd. Hierbij stelden de nieuwe leerkrachten zich aan u voor
en namen de vertrekkende leerkrachten ook schriftelijk afscheid van u. Welnu, op de valreep
van het vorige jaar kregen we van juf Linda te horen dat zij voortaan voor Kindante, een
schoolorganisatie in Sittard/Geleen/Beek, gaat werken. Als team nemen wij nog gepast
afscheid van Linda. Juf Samantha Trinis neemt de plek van Linda in vanaf november 2022.
Hoe dit formatief uitziet zullen we de komende weken aan u laten weten.
Rest ons u allen nogmaals een bijzonder jaar toe te wensen.
Team basisschool Scharn.

