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ALWEER EEN TIJDJE GELEDEN...
De laatste nieuwsbrief van vorige maand voelt al weer als een tijd geleden. Tussendoor zijn alle maatregelen alleen maar afgeschaald en daar zijn wij erg blij mee.
Bleef lastig om u elk moment van de juiste informatie te voorzien maar doordat u
ons gelukkig goed wist te vinden hebben wij prettig kunnen afstemmen.
Nu weer leuke activiteiten, nieuwe ontwikkelingen of andere bijzonderheden in de
nieuwsbrief. Zo leest u o.a. over afgelopen vrijdag, pannenkoekdag. Maar ook over
onze medewerking aan onderzoek vanuit het ministerie.
Karin (één van de leerkrachten van groep 7/8) gaat per 5 april met zwangerschapsverlof. Vrijdag 1 april zal zij dit schooljaar voor het laatst aanwezig zijn. Gelukkig
ontstaat er niet direct een vacature maar weet u iemand met een groot hart en met
lesgeefbevoegdheid dan mag hij/zij altijd contact opnemen met de locatiedirecteur.

PANNENKOEKDAG
Nationale Pannenkoekdag
bij de J.H. Donnerschool
SO De Glind
Op vrijdag 18 maart 2022 was
het Nationale Pannenkoekdag,
een initiatief van Koopmans
en Tefal!
Onze school was benaderd door
de, Veenhuizen Groep B.V. uit
Voorthuizen. Zij pakken deze
dag graag uit en hebben alle basisscholen uit gemeente Barneveld uitgenodigd een pannenkoeken feestje te vieren.
Veenhuizen Groep B.V. ontzorgt
(food gerelateerde) ondernemers
op het gebied van warmte en
koudetechniek. Zij zijn dé leverancier van de MultiPan, een
pannenkoekencarrousel. Hiermee bakte Veenhuizen Groep
B.V. vrijdag 18 maart bijna
5.000 pannenkoeken.
Als extraatje bij de lunch kreeg
ieder kind een pannenkoek.

BELANGRIJKE
DATA:
Donderdag 14 april 2022
Paasviering
(meer info volgt
vanuit de leerkracht)

Vrijdag 15 april
t/m
maandag 18 april 2022
Pasen
Dinsdag 19 april
& woensdag 20 april 2022
Eindtoets groep 8
Vrijdag 22 april 2022
Koningsspelen
Maandag 25 april 2022
t/m
vrijdag 6 mei 2022
Meivakantie
Donderdag 26 mei
&
Vrijdag 27 mei 2022
Hemelvaartsweekend

Maandag 6 juni 2022
2de pinksterdag
Dinsdag 7 juni 2022
Studiedag stichting J.H. Donnerschool breed
(leerlingen vrij)

ZORGARRANGEURS IN HET KADER VAN ZORG IN ONDERWIJSTIJD
De ministers van VWS en OCW hebben per brief 1 van 30 oktober 2019 aangekondigd dat zij in 2 jaar tijd aan maximaal
50 speciaal onderwijs-scholen (so/vso cluster 3 en 4) een zorgarrangeur beschikbaar stellen. Deze taak zal uitgevoerd
worden door de onderwijszorgconsulenten van de landelijke organisatie Onderwijsconsulenten (SOSO). De Onderwijs
(zorg)consulenten krijgen subsidie om uitvoering te gaan geven aan de taak van zorgarrangeur. (V)SO de Donnerschool
in de Glind is een van de 50 geselecteerde arrangeerscholen in Nederland. Carlijn Volker, al enkele jaren werkzaam als
onderwijszorgconsulent voor Bureau Onderwijsconsulenten is als zorgarrangeur verbonden aan de Donnerschool gedurende het schooljaar 2021-2022.
Wat gaat de zorgarrangeur doen?
De zorgarrangeurs gaan scholen ondersteunen bij het inzetten van zorggelden waar hun leerlingen vanuit de verschillende zorgwetten aanspraak op kunnen maken om zorg in onderwijstijd ten gunste van zowel de individuele leerling en
van alle leerlingen van de school mogelijk te maken. De zorgarrangeur zal na een analyse van de situatie samen met de
school het gesprek aangaan met de zorgpartijen, gemeentes, zorgkantoren en de onderwijspartners over de inzet van
zorggelden voor leerlingen tijdens onderwijstijd en daar concrete afspraken over maken. Hieronder valt ook het voeren
van gesprekken met ouders over de inzet van het pgb tijdens schooltijd. Daarnaast houdt de zorgarrangeur bij hoeveel
en welke zorg er eigenlijk moet worden ingezet op school/ scholen. Deze gegevens komen anoniem bijeen in een centraal gecoördineerde wetenschappelijke monitor en worden gebruikt voor de vormgeving van de structurele oplossing
waarbij zorgbudgetten collectief beschikbaar worden gesteld voor de zorg in onderwijstijd. Deze informatie wordt door
DSP/ Oberon verwerkt. De informatie hebben de ministeries nodig om te komen tot een structurele oplossing om de
zorg tijdens onderwijstijd te financieren.
Contact & informatie
Zorgarrangeur:

Projectleider:

Carlijn Volker

Yvonne Wagenaar

c.volker@onderwijsconsulenten.nl

y.wagenaar@onderwijsconsulenten.nl

1 Zie voor meer informatie: Kamerbrief Voortgang onderwijs-zorg, 30 oktober 2019 en het Actieprogramma zorg voor de jeugd: Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden om zich
optimaal te ontwikkelen, VWS, 1 april 2018

Voor de voorjaarsvakantie is de fotograaf langs geweest. Voor een aantal kinderen was dit ontzettend
spannend en is het ook niet helemaal gelukt. Gelukkig heeft de fotograaf voor de meeste kinderen het
perfecte plaatje kunnen schieten. Deze foto en klassenfoto is inmiddels meegeven en u kunt de bestelling dan zelf plaatsen bij foto Koch. Na het plaatsen van de bestelling komen de foto’s zo spoedig mogelijk uw kant op.

Adresgegevens:

MET MEER ZOALS HET WAS!

J.H. Donnerschool SO
Schoonderbekerweg 45
3794 NA De Glind
Postbus 492, 3770 AL Barneveld

De afgelopen tijd heeft het SO team niet stil gezeten buiten het lesgeven om. Allereerst zijn we ons
aan het oriënteren op een nieuwe methode voor
rekenen, loopt het implementeren van Estafette
steeds beter en nemen we spoedig een besluit
voor een nieuwe methode rondom seksualiteit en
relaties.

Telefoonnr.: 0342-452044
E-mailadres:
info@donnerschool.nl
www.donnerschool.nl

Ook hebben we onszelf geschoold op het gebied
van traumasensitief lesgeven, herhalingscursus
Rots & Water en heeft een ieder deelgenomen aan de nodige deskundigheidsbevordering vanuit het samenwerkingsverband of andere externe partner.
En als laatste gaat er een begin gemaakt worden met het nieuwe schoolplein. Het huidige fietsenhok zal vervangen
worden en in de hoek worden herplaatst. De zandbak en wipwap gaan eruit en daar komt een buitenberging in de
stijl van het raadhuis van Barneveld. Voor deze buitenberging komt een klein verkeersplein. Uiteraard is dit nog
maar het begin… Bent u benieuwd? Er liggen prachtige (concept) schetsen ter inzage op mijn kamer.
DJ de Jong (Locatiedirecteur)
jong@donnerschool.nl

