
Nieuwsbrief 6 /26 oktober

Beste ouders/ verzorgers,
In deze bijzondere tijd waarin we nu allemaal zitten is het van belang om ons allemaal aan de
corona richtlijnen te houden om de kans op besmettingen van een ieder, en dus ook van de
leerkrachten, zo klein mogelijk te maken. Wij doen ons uiterste best om de groepen elke dag te
voorzien van een leerkracht, wellicht merkt u er niet veel van maar dit is een enorme uitdaging.
Wij willen ouders bedanken voor het begrip wat zij hebben voor de situatie in deze tijden. Wij
wensen alle kinderen en hun ouders die noodgedwongen thuis moeten blijven veel sterkte en een
goede gezondheid toe.

Vooruitblik
donderdag 29 oktober bibliotheekbezoek groepen 6

Team flits
Babynieuws! Juf Kim is zwanger van haar tweede kindje. Van harte gefeliciteerd!

Juf Sanne gaat vanaf vrijdag 30 oktober met zwangerschapsverlof. Zij zal half maart weer terug
zijn. We zijn druk bezig met een vervanger. Tot die tijd kunt u met vragen terecht bij de juf van uw
zoon of dochter of de directeur.

Verkeersveiligheid
Wij willen ouders die met de auto komen dringend verzoeken om de
verkeersveiligheid in de gaten te houden. Er ontstaan gevaarlijke situaties doordat
ouders de auto niet parkeren en kinderen midden op de weg uitstappen. Laten we
met elkaar het goede voorbeeld geven aan onze leerlingen.

Corona nieuws
De informatie vanuit de GGD verandert snel. Daarom nog even een samenvatting van de laatste
richtlijnen:

● Ouders / verzorgers zijn niet welkom in de school.
● Indien er noodzaak is voor een gesprek zullen deze zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden.
● Indien dat niet mogelijk is en er toch een bezoek nodig geacht wordt (naar oordeel van de

schooldirectie) dan zal het gesprek plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen en
dragen alle gesprekspartners een mondkapje.

● Alle huisgenoten blijven thuis als iemand uit het huishouden een positieve testuitslag op
corona heeft.

● Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts of benauwdheid en
corona gerelateerde klachten heeft.



● Uw kind moet ook thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact met de huisgenoot
met corona. Als je geen 1,5 meter afstand houdt, moet je dus thuisblijven tot 10 dagen
nadat de huisgenoot weer uit isolatie mag, omdat je na het laatste risicocontact nog ziek
kunt worden.

Geef het alstublieft aan ons door als iemand in het gezin positief getest is op corona. Wij zorgen in
de periode dat de leerlingen in quarantaine zitten voor thuisonderwijs.

Traktatiebeleid
Voor kinderen die jarig zijn (geweest) en willen trakteren in de klas hebben we de volgende
afspraken:
● De traktatie is voorverpakt
● De leerkracht besluit of het in de klas gegeten kan worden of mee naar huis gaat.
● De jarige gaat niet alle klassen rond.
● Verzoek aan de ouders om via Parro contact op te nemen met de leerkracht om het trakteren af
te spreken.

NB: Het jarige kind neemt zelf de traktatie mee naar binnen.

Terugblik studiedag 19 oktober
Maandag 19 oktober hebben we met het team een studiedag gehad. Fysiek bijeenkomen in grote
groepen is niet meer mogelijk, dus we hebben ‘s ochtends digitaal geëvalueerd. Het is leuk en knap
om te zien hoe digitaal vaardig alle juffen zijn! ‘s Middags hebben de juffen van de kleuterbouw
gewerkt aan het voorbereiden van het volgende thema en hebben de juffen van groep 3 t/m 8 een
cursus van de Schoolschrijver gehad. Tijdens de cursus hebben we geoefend met schrijfopdrachten
voor in de klas. Ondanks dat we alles digitaal moesten doen, hebben we een hele goede dag gehad
met elkaar.

Schoolschrijvermaand
Vorige week zijn wij in de groepen 4 en 5 gestart met de Schoolschrijvermaand. De kinderen
worden tijdens deze maand via leuke digibordlessen extra gestimuleerd om verhalen te maken en
te lezen. Leesmotivatie en plezier staan hierbij voorop. Als afsluiting komt er op donderdag 12
november een echte schrijver langs.

Familieschool
In de herfstvakantie is er hard gewerkt aan de schoolbibliotheek. Hieronder een paar foto’s zodat u
kunt zien wat er allemaal gedaan is.

Fijne week allemaal!


