Maastricht, d.d. 15-12-2021
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
diverse mededelingen

Dag ouders/verzorgers,
Naast en natuurlijk nieuws over corona en de aanpak van de school voor de komende weken, leest u
in deze nieuwe infobrief gelukkig ook over enkele hele leuke zaken die spelen in/om school.
Corona
...we komen er niet onderuit...maar ook in deze laatste ouderbrief van dit kalenderjaar dienen we in
te gaan op de (vervolg) aanpak Corona. Dit naar aanleiding van de persconferentie van gisteren,
waarbij nieuwe landelijke richtlijnen zijn aangekondigd. Ook het bestuur van MosaLira heeft enkele
nieuwe richtlijnen bepaald. Tezamen met de andere Maastrichtse schoolbesturen is één beleid voor
de komende periode bepaald. Hierover bent u vandaag in een separate brief geïnformeerd. Wat
houdt dit voor onze school in. Dit leest u hieronder.
-

-

-

De school is gesloten van maandag 20 december 2021 t/m vrijdag 07 januari 2022. Alle
kinderen komen terug naar school, onder de nu al bekende (veiligheids)condities, op
maandag 10 januari 2022. Indien door het Rijk anders wordt besloten en de kinderen langer
thuis dienen te blijven, zullen wij zorgen voor adequaat online-onderwijs. Hierover berichten
wij u natuurlijk tijdig.
Er wordt in de periode van de kerstvakantie geen afstandsonderwijs gegeven.
Wij zorgen wel voor noodopvang in de periode van 20 t/m 23 december 2022 tijdens de
reguliere schooltijden voor ouders/verzorgers met cruciale beroepen en/of kwetsbare
kinderen. Op vrijdag 24 december start ‘onze’ kerstvakantie. Wij vragen u dringend zoveel als
mogelijk uw kind(eren) zelf op te vangen. Zoals al meermaals aangegeven, landelijk en
bestuurlijk, is het van belang dat kinderen zoveel als mogelijk in één ‘veilige’ bubbel
verblijven. Heeft u ECHT NOODopvang nodig dan kunt u dit bij de administratie aangeven (=
naam, kind(eren), dagen (maandag t/m donderdag)) vóór vrijdagmorgen 17 december a.s.
11.00 uur.
De kerstviering vindt plaats op school a.s. vrijdag 17 december 2021. Dit is de laatste
schooldag van het kalenderjaar. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 vieren dan kerst met
hun eigen groep. Hierover bent en wordt u (verder) geïnformeerd door de kerst werkgroep.

Kerstvakantie 2021
Ondanks alle perikelen rondom Corona wensen wij u, de kinderen en alle betrokkenen bij de school
en het kindcentrum hele fijne kerst- en nieuwjaarsdagen en voor 2022 alle, alle goeds in goede
gezondheid. Tevens willen wij iedereen bedanken die ons in deze moeilijke periode -die nu al
anderhalf jaar duurt- heeft gesteund. Dank ook aan onze geledingen de medezeggenschapsraad en
de oudervereniging. Eveneens dank aan alle vrijwilligers bij de tussenschoolse opvang en de
bibliotheek.
Corona II
Tijdens de gehele periode Corona krijgen wij als school veelvuldig te maken met goede reacties van
ouders/verzorgers, die achter ons beleid staan. Toch zijn er ouders/verzorgers die, ook richting onze
school, op een heel erg negatieve manier de situatie belichten. Met name via diverse sociale media
gaat het dan los. Onze bestuursvoorzitter Joan van Zomeren van MosaLira heeft hier in de

Nieuwsshow van L1 over gesproken. We willen u de gepubliceerde tekst niet onthouden en nemen
deze alhier dan ook integraal over.
Maastricht, d.d. 07-12-2021
Leerkrachten krijgen steeds vaker te maken met boze ouders die het niet met het coronabeleid op
scholen eens zijn. Scholenkoepel MosaLira in Maastricht roept op tot vriendelijkheid in een brief naar
ouders.
Dat zegt Joan Van Zomeren van het bestuur van MosaLira in de L1 Nieuwsshow.
"We zijn erg geschrokken. De reacties van ouders worden steeds heftiger", zegt Van Zomeren.
Volgens de bestuurder is de rek er bij veel ouders uit. "Vooral als zij een andere mening hebben dan
de overheid."
Standaardbrieven
Om onder de overheidsregels uit te komen, proberen ouders volgens Van Zomeren gebruik te maken
van brieven die op social media rondgaan. Die zijn makkelijk te gebruiken doordat ze alleen de naam
aan hoeven te passen. "Dan gaat het in die brief over psychologische schade bij kinderen, schade
door het dragen van mondkapjes en daar zit soms ook dreigende taal in."
Dreigementen
"Er wordt gedreigd met rechtszaken en ouders bellen boos op", zegt Van Zomeren. Ouders realiseren
zich volgens haar niet dat een docent soms ook bang voor de klas staan. "De besmettingen in het
basisonderwijs is erg hoog en leerkrachten hebben thuis ook dierbaren zitten die ze niet willen
aansteken."
Dringend advies
Het dragen van een mondkapje en het twee keer per week testen is een dringend advies. Veel
scholen begrepen uit de persconferentie van 26 november dat dit een verplichting was. "Wij hebben
dit gerectificeerd naar ouders. We vragen wel dringend aan ouders om dit te doen, maar als ze
weigeren, kunnen wij geen sancties opleggen. Wel is het zo dat als kinderen klachten hebben, ze
thuis moeten blijven."
Mildheid
Van Zanten verwacht wel dat de oproep tot mildheid helpt. "We gaan met ouders in gesprek
hierover. Dan merken we dat er wel wederzijds begrip is en vaak is het dan al voldoende."
Volgens Van Zanten hebben scholen in Limburg en Nederland ook contact met elkaar over hoe ze
situaties het beste kunnen aanpakken.
Hybride sinterklaasfeest
Er is de laatste tijd veel te doen rondom online-thuisonderwijs en hybride onderwijs.
Nou..Sinterklaas in hoogst eigen persoon liet dit jaar zien dat zelfs de Goedheiligman hybride zijn
verjaarsfeest kan vieren.....

Dank aan de leerlingenraad over meedenken en -handelen over koersplan MosaLira

Beste jongens en meisjes,
Alweer een tijdje geleden, op vrijdag 5 november 2021, kwamen jullie vertellen wat je van het
Koersplan van MosaLira vindt en hoe het op je school gaat.
Wat hebben we veel gehoord van jullie en wat een goede ideeën zaten erbij!
Complimenten voor hoe jullie dit samen in de leerlingenraad en met de juf of meester hebben
voorbereid. En ook complimenten voor hoe goed jullie naar elkaar luisterden en met elkaar praatten
op die vrijdag. We zijn erg blij met de informatie die jullie aan ons hebben gegeven. Ook van
meesters en juffen, van ouders, van directeuren en van andere mensen kregen we veel informatie.
Al die ideeën zetten we op een rijtje en dan kiezen we waar we mee verder gaan. Dat horen jullie
nog van ons. Maar dat zal nog wel even duren. Eind januari, na de kerstvakantie, laten we jullie
meer weten. Nogmaals bedankt, namens de mensen die er op 5 november bij waren:
Meester Lou, Jean-Pierre, Stephanie en Janneke
Voeding(sbeleid)
Na de kerstvakantie zullen we u, vanuit de werkgroep gezonde school, op de hoogte brengen van ons
(aangepaste) voedingsbeleid. Hierbij zullen we ook aangeven wat ons standpunt is ten aanzien van
(gezond) trakteren.
Verkeer(ssituatie)
Met regelmaat hebben we u op de hoogte gebracht van de verkeerssituatie rond de school. Met Eric
Lanckhorst, onze wijkagent, is al meermaals gesproken over mogelijke wegafsluiting bij begin en
einde van de school(tijd). Op dit moment zijn we ook in gesprek met Christian Tol van Team
Handhaving gemeente Maastricht. Christian wacht op dit moment op een reactie van de afdeling
Verkeer en Wegbeheer. Zo gauw als dit antwoord er is, willen wij u dit gelijk weten. Vooralsnog
vragen wij u niet met gemotoriseerd verkeer in de Kloosterstraat te komen bij aanvang van de school
(8.15-8.30 uur) en bij schoolsluiting (14.50-15.10 uur). Wij danken u hiervoor.

Bouwbrief
Binnen ons ouderportaal Schoudercom bent u de vorige week via de 2e ‘bouwbrief’ op de hoogte
gebracht over de vorderingen van ons gloednieuwe ‘kindcentrum’.
Knutsellessen juf Carole
....en weer enkele beelden van de goede/mooi CREA-lessen van en bij juf Carole. Wat n mooie
werkstukken maken de kinderen. WAOW. Een compliment aan iedereen voor zijn enthousiasme en
ijver .

Schaakkampioenschappen; Basisschool Scharn in finale van de Christmas Cup (Publicatie 09-12-2021)
Het schaakteam van basisschool Scharn uit Maastricht heeft zich geplaatst voor de finale van de
'Schaakmatties Schoolschaak Christmas Cup' van de Limburgse schaakbond. Dit is een groot online
toernooi voor alle leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Welke school wordt
de (online) beste schaakschool van Nederland? De voorronden vinden plaats van maandag 6 tot en
met vrijdag 10 december, steeds van 14.30 – 15.30 uur. Elke dag plaatsen zich twee schoolteams
voor de finale; deze is op woensdag 15 december ook van 14.30-15.30 uur. De spelers van Scharn
hebben in de voorronden topresultaten behaald. Ze plaatsten zich heel gemakkelijk voor de
finale. Pranav Kshirsagar en Akul Gupta behaalden zelfs klinkende toernooizeges.

