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Kalenderactiviteiten
9 maart 2020

Week van de lentekriebels

13 maart 2020

Leerlingenraad

27 maart 2020

Koffie-uurtje

10 april 2020

Goede Vrijdag

13 april 2020

Tweede Paasdag

17 april 2020

Koningsspelen

20 april t/m 5 mei 2020

Meivakantie

Bericht van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen weken zijn er verschillende toetsen afgenomen,
rapporten meegegeven en gesprekken gevoerd. Deze periode is
nu afgerond en we zijn de tweede helft van het schooljaar aan het
voorbereiden.
Het afgelopen jaar zijn wij aan de slag gegaan met de visie. Wij
nodigen u graag uit, om hier een bijdrage aan te leveren. Op
woensdag 8 april organiseren wij een visie-avond (19.30u20.30u), waar we in kleine groepjes (max. 30 ouders) willen
brainstormen over ons toekomstige onderwijs. Wilt u hieraan
deelnemen? Dan verzoeken wij u zich aan te melden via directie@debussel.nl.
De verbouwing van de doucheruimtes in de gymzaal is afgerond evenals het creëren van een
extra werkruimte in de gang bij groep 8 (juf Denise). We zijn erg blij met de extra
werkplekken en hopelijk hebben onze leerlingen er veel plezier van.
Deze laatste week voor de vakantie zal in het teken staan van carnaval. Op
vrijdag 21 februari zal het feest losbarsten. De kinderen gaan lekker hossen en
alle optredens bewonderen.
Alvast een hele fijne vakantie gewenst en we zien u graag weer op maandag 2
maart.
Hartelijke groet, Alice van Beers & Yvet van der Sterren.

Nieuwbouw
Het locatieonderzoek voor de nieuwbouw van de Bussel is afgerond. Het is
duidelijk geworden dat de nieuwe locatie op de Grassen gaat komen, maar de
exacte locatie binnen de Grassen moet nog aangewezen worden. Zodra er een
tijdpad bekend is, brengen wij u op de hoogte.

Lerarentekort
De afgelopen maanden hebben wij, door ziekte van een leerkracht,
meerdere keren moeten besluiten om een groep leerlingen een dag
thuis te laten. Er waren geen invallers beschikbaar en wij zagen geen
mogelijkheden de afwezigheid op een andere manier in te vullen. De
laatste jaren heeft het onderwijs diverse keren het werk neergelegd
middels een staking of een andere ludieke actie bedacht om de
proberen problematiek onder de aandacht te brengen. Het tekort aan leerkrachten is er daar
één van. Dit begint nu ook voelbaar te worden op de Bussel en er breekt een tijd aan waarin
we creatief moeten omgaan met het vervangen van leerkrachten, maar ook kenbaar willen
maken dat het niet altijd op te lossen is. Er is geen personeel beschikbaar, verdelen van
groepen zorgt voor onrust bij leerlingen en meer werkdruk bij andere leerkrachten, daarnaast
heeft het mogelijk invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen u erop attenderen dat
wij, samen met het team, onze uiterste best doen om in oplossingen te denken. Echter hopen
wij dat de overheid onze signalen gaat oppakken en met structurele oplossingen komt.
Stichting Scala probeert het vak leerkracht positief op de kaart te zetten middels een
vlogkanaal. Iedere week wordt er een vlog geplaatst op:
https://www.youtube.com/channel/UCTisSoHA486liTY6Bow0_3Q?view_as=subscriber
U kan zich op dit kanaal kosteloos abonneren, zodat u niets mist.
Typ4fun
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus typen die op
donderdag 5 maart gaat beginnen.
Voor meer info: www.typ4fun.nl of mail naar info@typ4fun.nl
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u dat…
Op 14 februari de finale van de Heusdense voorleeswedstrijd is geweest?
Sophie uit goep 8 voor de Bussel heeft meegedaan?
Ze jammer genoeg niet gewonnen heeft?
Maar dat we super trots op haar zijn?
We een verbeterteam hebben?
Zie onderstaande link:
https://debussel.nl/disciplines/het-verbeterteam/
We op vrijdag 21 februari Carnaval vieren?
We er heel veel zin in hebben?
Het thema ‘Bende betoeterd’ is?
We dan een continurooster draaien?
Dat ALLE groepen om 14.00 uur uit zijn?
Dat dan de voorjaarsvakantie begint?
We u een hele fijne vakantie toewensen?

