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Vanuit de directie
Sinds gisteren ben ik weer aan het werk op de Beemden na mijn vaderschapsverlof. Na de
geboorte van mijn zoon Abel ben ik een aantal weken thuis gebleven en heb ik kunnen
genieten van deze bijzondere periode. Met veel plezier ben ik nu weer aan het werk gegaan
en heb er weer zin in!
De afgelopen weken heeft Silvo Steenkamer mijn werkzaamheden overgenomen. Dat heeft
hij op een prima manier gedaan en gisteren heeft hij mij bijgepraat over de afgelopen
periode.
Voortaan werk ik op maandag t/m donderdag en heb ik op vrijdag ouderschapsverlof.
Op 3 dagen doe ik het directiewerk voor basisschool de Beemden, de andere dag ben ik
werkzaam als medewerker ‘onderwijs en kwaliteit’ voor stichting Talentis. Dat houdt in dat
ik op de andere 15 scholen help bij het geven van kwalitatief goed onderwijs. Zo zal ik
regelmatig andere scholen bezoeken voor het uitvoeren van een audit. Bij een audit wordt
de onderwijskwaliteit in kaart gebracht. Het is erg leerzaam en inspirerend om zo een kijkje
op andere scholen in de buurt te kunnen nemen.
U kunt me bereiken via tom.vanesch@stichtingtalentis.nl

Coronavirus
Helaas hebben we in deze periode te maken met leerkrachten die klachten hebben
waardoor ze een coronatest moeten doen. We zullen u hierover zo duidelijk en eerlijk
mogelijk informeren. Als er een leerkracht positief getest zou worden op het virus zult u
daarover altijd worden geïnformeerd. Tot op heden is dat gelukkig nog niet gebeurd.
Het is erg lastig om alle afwezigheid goed op te vangen. Tot op heden kunnen we voorkomen
dat klassen naar huis moeten worden gestuurd. Helaas hebben de kinderen soms wel met
verschillende gezichten te maken. Maar dat liever dan dat ze geen onderwijs kunnen krijgen.

Instagram
We zijn voortaan ook actief op instagram!
Gaat u ons ook volgen?
U kunt ons vinden door te zoeken naar bs_de_beemden

Plein actief
Op 25 november is er géén plein actief.

