De HOI
2020-2021
Nummer 16

Beste ouders,
We merken steeds vaker dat ouders het lastig vinden dat onze regel is: bij verkoudheid/klachten
binnen het gezin blijven ook alle andere kinderen thuis.
We beseffen ons dat dit anders is dan in de beslisboom is beschreven. Wij moesten ons protocol
maken toen de beslisboom nog niet herzien was. Mógelijk heeft deze strikte hantering wel
bijgedragen aan het feit dat het aantal besmettingen op school, tot op heden, beperkt is gebleven.
Toch zullen we vanaf de meivakantie de beslisboom gaan volgen. De komende week hanteren we
dus nog wél bestaande afspraken en ná de meivakantie zullen we gaan werken volgens de
beslisboom zoals die in de bijlage toegevoegd is.
We hopen dat iedereen nog steeds zelf kritisch de afweging blijft maken. Het doel van ons allemaal
is : zo’n veilig mogelijke schoolomgeving voor alle kinderen en leerkrachten én zo min mogelijk
uitval door ziekte/quarantaine.
Regelmatig krijg ik de vraag of bij klachten of na een quarantaine zelftesten gebruikt mogen
worden. Wij hanteren de richtlijn van de rijksoverheid: gebruik zelftesten niet als u (of uw kind)
• coronaklachten heeft;
• dichtbij iemand met corona was;
• terugkeert uit een hoog-risicogebied;
In deze gevallen moet dus altijd een test bij de GGD gedaan worden.
Tenslotte nog de tip om voor kinderen (preventief) een eigen Digi-d aan te vragen. Dit werkt
stukken sneller bij het maken van een testafspraak en ook bij het verkrijgen van de uitslag.
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Vakanties en vrije dagen volgend schooljaar
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

25 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021
27 december 2021 tot en met 7 januari 2022
28 februari 2022 tot en met 4 maart 2022
25 april 20220 tot en met 6 mei 2022
25 juli 2022 tot en met 2 september 2022

Vrije dagen:
18 april 2022 Tweede Paasdag
26 en 27 mei 2022 Hemelvaart en dag na Hemelvaart
6 juni Tweede Pinksterdag

Studiedagen: (Het team heeft studiedag de kinderen zijn vrij)
Woensdag 13 oktober 2021
Maandag 6 december 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Dinsdag 19 april 2022
Donderdag 7 juli 2022

TEXTIELACTIE! Hier met je kleren!
Vanaf 22 april is het weer mogelijk om je oude kleding in te leveren tbv de Oudervereniging!!
Gemeente Tilburg geeft namelijk verenigingen de kans om zo hun kas te spekken…
Zo lang de coronamaatregelen gelden kunnen de zakken om het hoekje gezet worden bij de ingang
van 3/4 en 5/6 ( in het halletje).
Abdullah zorgt ervoor dat ze in de container komen.

Namens alle kinderen, alvast bedankt!
De Ouderraad
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HOI 17 komt uit

Jay uit groep 7-8 jarig

Kevin uit groep 7-8 jarig

Tijn uit groep 3-4 jarig

Corné uit groep 7-8 jarig
Marit uit groep 3-4 jarig

Tobias uit groep 1-2 jarig

Ingekomen post:

Cadans Primair is een organisatie die vanuit een katholieke en interconfessionele grondslag,
primair
onderwijs verzorgt aan 4- tot 12-jarigen. Onder Cadans Primair ressorteren 12 basisscholen
met in totaal ruim 2800 leerlingen en 180 vaste medewerkers. De scholen zijn gelegen in
Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Berlicum, Middelrode, Gemonde, Esch, Haaren, Helvoirt en
Biezenmortel.
Cadans Primair maakt deel uit van de Coöperatieve Dommelgroep U.A.
Cadans Primair hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een
Bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het

functioneren van de stichting en de bestuurder. Ook is de Raad van Toezicht de werkgever
van de bestuurder en fungeert de raad voor haar als klankbord.

Wegens het statutaire aftreden van een lid is de Raad van Toezicht per 1-8-2021 op zoek
naar

Lid Raad van Toezicht (m/v)
met profiel financiën

Van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij in staat is om:
•
•
•
•
•

afstand en betrokkenheid te combineren;
hoofdlijnen te bewaken en te werken met globale informatie;
toezicht houden te combineren met klankborden en stimuleren;
het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke
belang;
ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te
volgen.

Binnen de Raad van Toezicht zijn de expertises onderwijs/onderwijskwaliteit, financiën en
organisatie/ remuneratie belegd. De kandidaat dient te beschikken over een financiële
achtergrond op academisch werk- en denkniveau. U heeft ervaring met
financieringsvraagstukken in het publieke domein. Aanvullende ervaring in een bestuurlijke
of toezichthoudende functie wordt op prijs gesteld. Bij voorkeur heeft u een
maatschappelijke binding met de regio waarin Cadans Primair actief is.
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding op basis van de
leidraad die is vastgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen
(VTOI).
Voor nadere informatie over Cadans Primair verwijzen we naar de website
www.cadansprimair.nl.
Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de heer Johan Vorstenbosch,
voorzitter Raad van Toezicht, tel. 06-51585615 of bij de bestuurder, mevrouw Marianne van
Wegberg, tel. 073-5944328.
Uw sollicitatie dient u uiterlijk 16 mei a.s. te richten aan de Raad van Toezicht van Cadans
Primair, t.a.v. de voorzitter, de heer mr. J.A.F.M. Vorstenbosch via email
info@cadansprimair.nl.
De eerste gespreksronde is gepland in week 22.

