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DOELSTELLINGSGESPREKKEN
Ook dit jaar willen wij graag weer met alle kinderen en ouders/verzorgers een
doestellingsgesprek voeren.
Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht samen met uw kind en u de wederzijdse verwachtingen en waar aan gewerkt gaat worden in de komende
periode.
Maandag 28 september krijgt u via Parro en op papier een formulier met begeleidende brief. Met dit formulier kunt u thuis samen met uw kind het gesprek voorbereiden.
Wij vragen u om deze voorbereiding uiterlijk 7 oktober weer (digitaal) in te
leveren bij de leerkracht van uw kind.
Op maandag 5 oktober vanaf 16 uur kunt u zich via Parro inschrijven voor het
doelstellingsgesprek. Dit gesprek vindt digitaal, via teams, plaats.

AANVULLING OP PROTOCOL COVID-19
Voor de start van het schooljaar heeft u van ons het protocol Covid-19 ontvangen. De overheid heeft op 18 september j.l. nieuwe richtlijnen afgegeven
en vervolgens is er op 21 september een aanvulling op het protocol gekomen.
Dit addendum is als bijlage toegevoegd.
De overheid heeft tevens besloten om de regels voor neusverkouden kinderen van 7 t/m 12 jaar gelijk te trekken aan de regels voor kinderen van 0 t/
m 6 jaar. Er is daarom maar één beslisboom, deze boom is als bijlage toegevoegd.

KORFBALTOERNOOI
Overmorgen, woensdag 30 september, nemen heel veel IXIEJE-teams deel
aan het jaarlijks korfbaltoernooi bij IJsselvogels. Er zijn Coronamaatregelen
genomen; alleen de begeleidende ouder heeft toegang tot het terrein. Mocht
u dus willen gaan kijken, helaas is dit niet mogelijk.
De groepen 3,4 en 5 spelen tussen 14.00 -16.30 uur. De teams van de groepen 6,7 en 8 tussen 17.45 - 20.30 uur.
Alle begeleidende
ouders; heel veel
plezier en nu al bedankt voor uw inzet.
Hopelijk gooit het
slecht weer geen
roet in het eten.
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MINIKALENDER
• 30 September: schoolkorfbaltoernooi
• 5 okt: vanaf 16 uur
inschrijven via Parro
• 8-9 oktober: studiedagen
team; kinderen vrij
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VERVANGING BIJ ZIEKTE - AFWEZIGHEID—LICHTE KLACHTEN
CORONA
U weet het allemaal. Onze werkwijze bij een zieke leerkracht is dat wij proberen hem/haar intern te vervangen. Lukt dit niet dan benaderen we mensen
van buiten de school. Mocht deze optie ook geen resultaat opleveren dan
wordt een groep (3 tot en met 8) verdeeld over de andere groepen. In uiterste nood moet een groep thuisblijven.
U weet ook dat het lerarentekort natuurlijk effect heeft op de vervangingsmogelijkheden.
En nu is Corona er ook nog. Gezondheid gaat voor! We volgen daarom nauwgezet het protocol.
Bij lichte klachten moet een collega zich laten testen; de uitslag duurt even en
in die tijd moet de leerkracht thuisblijven. Er moet dan vervangen worden.
We doen ons uiterste best om dat allemaal alles “zo goed mogelijk” te regelen.
Even een doorkijkje voor u:
• vorige week en deze week een leerkracht in thuisquarantaine vanwege
ziek gezinslid. Oplossing: één collega is 2 dagen extra gaan werken, de
3de jaar student 2 dagen voor de groep en één dag thuisonderwijs door
de leerkracht
• Een collega met lichte klachten; vorige week maandag aangemeld voortest, woensdag getest, dondermorgen uitslag. Oplossing: geen doorgang
rekenspecialist en ondersteuning onderbouw.
• Leerkracht met lichte klachten; vrijdag aangemeld voor test, gisteren
(zondag) getest, nog geen uitslag. Oplossing: groep is vandaag verdeeld.
• Leerkracht met klachten: vandaag de test en hopelijk ook uitslag. Anders
morgen de groep verdelen.
• Brigitte en Rianne werken thuis in afwachting van test.
• …..
Het wordt steeds lastiger om alles rond te breien. We hopen dat thuisonderwijs niet aan de orde hoeft te komen………we doen er alles aan.
We gaan er met elkaar voor!

Met vriendelijke groet,
Rianne Tax
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