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Via deze weg sturen we u onze GSV-nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte willen stellen van de ontwikkelingen in de afgelopen 3 maanden. Een periode waarin de gevolgen van de Covid-19 virus centraal heeft gestaan. Het onderwijs kreeg te maken
met zeer uitzonderlijke omstandigheden Enkele bijzondere ontwikkelingen en aandachtspunten hebben we hieronder op een rij
gezet. Deze nieuwsbrief kunt u ook weer terugvinden op onze website, zodat ook externe belangstellenden en nieuwe ouders
Bijzondere periode in het onderwijs

Ton Wiegman, directeur

In onze laatste GSV nieuwsbrief van 6 maart 2020 hebben we u kort geïnformeerd over de mogelijke
gevolgen van Covid-19 in het onderwijs, niet wetende dat we een week later de school voor 2 maanden hebben moeten sluiten.
Een bijzondere en toch ook wel bizarre tijd. Ouders en leerlingen moesten thuis het onderwijs oppakken,
leerkrachten moesten snel omschakelen naar een andere vorm van onderwijs en bij alle betrokkenen
was er onzekerheid over hoe het één en ander zich zou gaan ontwikkelen.
Toch is dat gelukt met de inzet van een ieder en we hebben het online onderwijs zo goed mogelijk opgepakt. Leerlingen zijn goed in contact gebleven met de school en hun leerkracht. Ook de ouders hebben een fantastisch bijdrage geleverd aan het onderwijs en de leerlingen hebben door hun bijdrage zo
goed mogelijk hun lessen kunnen volgen en maken.
In die periode hebben we dagelijks tussen de 30 en 50 leerlingen opgevangen van ouders uit de vitale
beroepen. De leerkrachten hebben hun aanpak en organisatie voortdurend moeten veranderen en
dat heeft best veel energie gekost, maar een onderwijskundige ICT-ontwikkeling is nog nooit zo snel tot
stand gekomen.
Terugkijkend zijn er goed momenten geweest, maar er gaat niets boven het hebben van de leerlingen
in een lokaal waar ze samen kunnen werken en er onderling veel sociaal contact is. Dat hebben we
best erg gemist. Na 11 mei zijn we stapsgewijs weer open gegaan, kunnen leerlingen alsnog het schooljaar gezamenlijk afsluiten en hopen we het nieuwe schooljaar weer een “beetje normaal” van start te
laten gaan. Een bijzondere onderwijsperiode, samen veel geleerd, maar ook veel van elkaar gemist en
ons dagelijks onderwijs nog meer gewaardeerd.
Huisvesting
Al enkele maanden zijn we met de gemeente en het Maartenscollege in gesprek over huisvesting
van onze internationale afdeling op hun locatie. Een initiatief dat steeds meer vorm krijgt.
We mogen verwachten, dat we in het najaar de verhuizing kunnen doorzetten en daarmee aan
de Sweelincklaan weer voldoende ruimte hebben voor de groei van de tweetalige afdeling.
We zien het als een mooie stap voor het internationaal onderwijs, waarbij het internationaal primair
en voortgezet onderwijs dichter bij elkaar komen te zitten en elkaar daardoor ook kunnen versterken. Tevens een uitdaging voor de GSV om het internationale karakter in al onze afdelingen te blijven versterken en zorgen dat er voldoende gezamenlijke en integratie-activiteiten worden gepland.
Ook de HB-afdeling willen we graag op de locatie van het Maartenscollege huisvesten. In de komende maanden zullen we daar in overleg met betrokken partijen proberen een goede oplossing
voor te vinden.
Veel aandacht hebben we gegeven aan het zorgen voor een goede toegang naar de locatie
voor onze ouders en leerlingen. We hopen dat ook in het najaar goed te hebben opgelost.
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Goede ontwikkelingen v.w.b. de huisvesting voor de GSV op de korte termijn en nog het nodige
te doen voor middellange en langere termijn. Maar ook daar zullen we onze energie in blijven
steken om te kunnen zorgen voor goede duurzame huisvesting voor de GSV.
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GSV 110 jaar
We hadden het plan om in 2020 het 110-jarig bestaan van de GSV te vieren. Dat is door de bijzondere situatie i.v.m. Covid-19 niet gelukt. Om te voorkomen dat we nogmaals het feest niet kunnen
vieren, hebben we besloten de feestdag iets verder door te schuiven, namelijk naar 3 juni 2021. Het
wordt dan wel een 111-jarig bestaan, maar het feest zal er niet minder om zijn. We houden ook u
graag op de hoogte van alle feestelijkheden.

Eind schooljaar 19-20 en start schooljaar 2020-2021
Het schooljaar 2020-2021 staat weer voor de deur. We hopen met minder beperkingen te kunnen
beginnen. Het zal weer een nieuw en boeiend jaar worden. De huisvesting zal een grote rol spelen
in het komend schooljaar en natuurlijk werken we met elkaar hard aan het ontwikkelen van ons
kwalitatief goed onderwijs.
Deze week hebben we het schooljaar met elkaar feestelijk afgesloten voor zover dat mogelijk was
en hebben we de leerlingen van groep 8, HB6 en Y6 nog uitgezwaaid. Iedereen mag gaan genieten van een welverdiende vakantie en we hopen onze leerlingen en ouders op 18 augustus
(dinsdag) weer te mogen begroeten in school.

Fijne zomervakantie en tot 18 augustus !
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