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Laatste Snipke van dit schooljaar

Dit is alweer het laatste Snipke van dit schooljaar. Het was voor iedereen - mede door
Corona - een bijzonder schooljaar. Maar we hebben er samen met leerlingen en ouders
toch een fijn en leerzaam schooljaar van kunnen maken. Wij wensen iedereen een fijne
zomervakantie en hopen iedereen weer gezond en wel terug te zien op maandag 6
september 2021.

Team OBS ‘t Schrijverke

Huisvesting schooljaar 2021-2022

Afgelopen tijd hebben wij jullie via ‘t Snipke regelmatig geïnformeerd over de
huisvestingssituatie van onze school. We hebben jullie laten weten dat ons huidige
schoolgebouw op Luchen al jaren te klein is om alle zittende leerlingen te kunnen
huisvesten.
Er is een actie geweest van ouders en ook het schoolbestuur heeft zich ingespannen
om bij de gemeente een oplossing te bepleiten voor de huisvestingsproblematiek.
Uit de media hebben jullie dat ook kunnen vernemen.

Al deze inspanning heeft erin geresulteerd dat tijdens de raadsvergadering van
gisteravond is besloten om voor ‘t Schrijverke-Luchen 3 noodlokalen te plaatsen.
Dat is natuurlijk goed nieuws, ook al is het erg kort dag om dat te vernemen. Nog niet
duidelijk is wanneer deze lokalen daadwerkelijk in gebruik kunnen worden genomen.

http://www.obs-schrijverke.nl


De laatste informatie zegt ons dat het niet eerder zal zijn dan na de herfstvakantie. Tot
die tijd zullen we het dus moeten doen met de bestaande gebouwen.

Op locatie Luchen hebben we volgend schooljaar 11 groepen, terwijl er 8 leslokalen
zijn. We kunnen 2 groepen intern provisorisch huisvesten door gebruik te maken van de
BSO-ruimte en door de speelzaal op te offeren. Daarnaast kiezen we er voor om de
oudste kinderen van Luchen (net als vorige jaren, maar nu voor tijdelijk) over te brengen
naar onze andere locatie waar we 1 lokaal over hebben.
Concreet betekent dit dat de huidige groep 7 bij de start van het schooljaar onderwijs
krijgt in ons gebouw aan de Heer Van Grevenbroeckweg in Mierlo-dorp. Deze situatie
zal duren tot het moment waarop we de noodlokalen op Luchen in gebruik kunnen
nemen.
De beide groepen 6 van Luchen nemen tijdelijk hun intrek in respectievelijk de
BSO-ruimte en de speelzaal. De speelzaal wordt tijdens de zomervakantie zoveel
mogelijk geschikt gemaakt door o.a. maatregelen te treffen ter verbetering van de
akoestiek.

De tijdelijke onttrekking van de functie ‘speelzaal’ heeft nadelige consequenties voor
ons onderwijs in de onderbouw. Vijf groepen (en ook de kinderopvang) maken gebruik
van de speelzaal voor bewegingsonderwijs. In overleg met onze vakdocenten gym en
de betrokken groepsleraren wordt bekeken hoe we dit gemis zo goed mogelijk kunnen
opvangen.

We betreuren het late moment van deze mededeling en we hadden het allemaal graag
anders gezien, maar helaas is dit nu even de situatie. Hopelijk zijn de noodlokalen snel
beschikbaar.

Geen sprake van leerlingenstop

OBS ‘t Schrijverke-Luchen blijft nieuwe leerlingen plaatsen die woonachtig zijn in de
wijk. Er is nu en in de toekomst geen sprake van een leerlingenstop. We zijn een
openbare school en bij ons blijft iedereen welkom.



Het Schrijverkesjournaal

Als er iets het afgelopen anderhalf jaar
is gebleken dan is het wel dat ouders,
vanwege de Corona-periode, maar
weinig hebben kunnen meegenieten
van wat er zich allemaal afspeelt op
school.
Groepsvieringen, excursies,
maandsluitingen en tal van andere
activiteiten zijn afgelopen anderhalf jaar
helaas niet door kunnen gaan.
Als we kijken naar wat de afgelopen periode heeft gebracht dan kunnen we stellen dat
we meer zijn gaan werken met beeldopnames en videofragmenten (bijvoorbeeld ter
ondersteuning van het thuisonderwijs). In deze Coron-tijd ontstond het idee om een
Schrijverkesjournaal op te richten. Een journaal waarin we terugblikken op de afgelopen
periode en waarin verschillende nieuwsitems ter sprake komen. We zijn trots op het feit
dat het eerste journaal inmiddels gereed is en op de website te vinden is:
https://obsschrijverke.nl/

Het is vanaf nu de bedoeling dat we ieder kwartaal een nieuw Schrijverkesjournaal
uitbrengen, waarin we nieuwsitems van de voorafgaande periode aan bod laten komen.
Items die in het eerste journaal de revue passeren, zijn:

- Schoolvoetbal;
- De Schrijverkesdag;
- Afscheid van juf Vera Kuijpers;
- Babyboom op ‘t Schrijverke;
- Schoolkamp groep 8;
- Vakantieplannen;
- Huisvesting.

Het journaal duurt in totaal 14.35 minuten. We wensen iedereen alvast veel kijkplezier!

*Journaal bekijken? Ga naar: https://obsschrijverke.nl/

https://obsschrijverke.nl/
https://obsschrijverke.nl/


Snipke niet meer op website

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ‘t Snipke niet meer op de website van
‘t Schrijverke worden geplaatst. Ouders ontvangen ‘t Snipke voortaan uitsluitend via de
Basisschool App.

HERHALING: verkeerssituatie locatie Luchen

Er ontstaan helaas nog steeds gevaarlijke verkeerssituaties op locatie Luchen bij het
brengen en halen van de leerlingen. Bij deze nogmaals het verzoek aan iedereen om
zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. En als u met de auto uw
kind(eren) naar school brengt, verzoeken wij u dringend alleen in de daarvoor bestemde
parkeervakken te parkeren en niet op andere plaatsen uw auto te parkeren/even stil te
zetten. Na de zomervakantie zal er strenger gecontroleerd worden op fout parkeren.

EXTERNE INFORMATIE

Bibliotheek Dommeldal

De bibliotheek is weer open. Klik hier om informatie van de bibliotheek
te lezen.

Zomeractiviteiten Jeugd Vakantie Werk

Helaas kan de jeugdvakantieweek in Mierlo dit jaar niet doorgaan. Er worden in de
laatste week van de vakantie wel andere activiteiten bedacht en georganiseerd voor
alle Mierlose kinderen. Lees verder ….

https://www.bibliotheekdommeldal.nl/iguana/www.main.cls?surl=DD_Home
https://www.jvwmierlo.nl/zomeractiviteiten-jvw-2021/

