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COVID-19 EN HET BASISONDERWIJS
Na persconferentie van afgelopen 12 november zijn de maatregelen meerdere keren aangescherpt. Op dit moment, donderdag 9 december, is het advies
dat een groep in quarantaine moet als er 3 of meer besmettingen binnen 7
dagen in de klas zijn. Gelukkig hebben we tot nu toe nog geen groep naar huis
moeten sturen. We hopen dat dit zo blijft!
De medewerking van u als ouders waarderen we zeer.; kinderen worden ziekgemeld bij snottebellen, verkoudsheidsklachten en/of niezen. Mocht er een
kind in de klas zijn met deze klachten dan belt de leerkracht de ouder op om
het kind te komen ophalen. Bij een negatieve thuistest kan het kind weer
naar school.
Als bijlagen is de brief van de GGD en de nieuwe beslisboom toegevoegd.
De zelftests voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zijn inmiddels binnengekomen en meegegeven naar huis.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld:

•

Thuisonderwijs: alleen als de gehele groep in quarantaine moet, afstandsonderwijs kan de leerkracht dan verzorgen

•

Een leerling die in quarantaine moet, krijgt vanaf de 2de dag “werk”. Dit
betekent dat de kinderen van de groepen 1 en 2 thuis lekker kunnen spelen, voor groep 3 en 4 werkboekjes en –schriftjes en iedere dag een foto
van het planbord toegestuurd krijgen en voor de groepen 5 t/m 8 wordt
het een combinatie van werkboekjes en digitale verwerking.

KERST OP SCHOOL

MINIKALENDER

Door corona kunnen we ook dit jaar helaas geen kerstdiner houden op
school. Toch laten we de pret niet bederven en hebben we een leuk plan bedacht. We geven de kerstviering gewoon een andere wending. Alle kinderen
versieren op school een doosje zoals we dit ook met
Pasen hebben gedaan. Het doosje wordt geheel in
kerstsfeer versierd. Dit doosje gaat mee naar huis
zodat u het doosje voor uw kind kunt vullen met een
kerstontbijt/kerstbrunch.

•
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Er zijn 2 opties waar we rekening mee houden. Mocht er tijdens komende
persconferentie worden gezegd dat de scholen een week eerder sluiten dan
zal er een kerstbrunch gehouden worden op 17 december en dan is dit meteen de laatste schooldag. Als de school niet sluit dan houden we een kerstontbijt op vrijdag 24 december, dit is de laatste dag voor de kerstvakantie en
dit zou dan ook een halve dag zijn, de kinderen zijn dan om 12 uur uit.
Uiteraard hopen wij erop dat wij gewoon open mogen blijven en dat vrijdag
de 24e onze laatste schooldag zal zijn voor de vakantie. Wij zullen u op de
hoogte houden zodra wij meer weten. U kunt rekening houden met deze 2
opties en wellicht alvast inkopen doen voor houdbare producten die in het
doosje kunnen. De bedoeling is een ontbijt/brunch, u kunt denken aan de
volgende inhoud: Belegd broodje, gekookt ei, worstje, tomaatjes, komkommer, worstenbroodje, stolletje, slaatje, kwark, fruit etc. Het mag lekker en
gezond zijn. Chips en snoepgoed hoort niet bij een ontbijt of brunch, voor iets
lekkers zullen wij zelf zorgen.

LEGE FLESSEN ACTIE
De groepen 7 en 8 gaan in mei op kamp. Om een nog leuker kamp te kunnen
organiseren en activiteiten te kunnen doen, willen we geld inzamelen. Dit
doen we door het inzamelen van lege flessen. De groepen 7 en 8 zijn al heel
goed bezig, maar hoe meer flessen, hoe meer geld en hoe meer geld: des te
meer leuke activiteiten kunnen we doen.

Heeft u lege flessen die we kunnen inleveren bij de Albert Heijn of de Aldi dan
houden we ons aanbevoelen. De kinderen kunnen de flessen inleveren bij de
juf of meester.
Alvast hartelijk bedankt.
De kinderen, juffen en meester van de groepen 7 en 8.
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KORT VERLOF VIA PARRO MELDEN
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat kort verlof doorgeven via
Parro kan. Het gaat hierbij om verlof voor een bezoek aan de tandarts, orthodontist, huisarts, logopedie, enz.
Naast uw melding in Parro is het fijn als u de leerkracht vooraf ook een berichtje stuurt over dit verlof.

We merken dat verschillende ouders hun kind ziekmelden via Parro. We willen u er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat ziekmelden altijd telefonisch
moet gebeuren!
Zo zijn de leerkrachten aan het begin van de dag up-to-date en weten wij wie
we moeten bellen als we onverhoopt iemand missen in de klas.

Met vriendelijke groet,
Rianne Tax
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