Nieuwsbrief 2020-2021: 1
We gaan weer beginnen!
Aanstaande maandag beginnen
we weer! Deze week is het team
al volop bezig geweest om hun
klaslokaal in te richten en alles
klaar te leggen voor een goede
start. Wij hebben er weer zin in om
aan de slag te gaan en de
kinderen veel te leren.

Minder goed nieuws…
Helaas moet ik starten met minder goed nieuws. In de vakantie heeft juffrouw Sharon
Vromans, leerkracht van groep 7a en plusleerkracht, de diagnose borstkanker gekregen. De
behandeling die zij zal krijgen is lang en zwaar, waardoor zij lange tijd niet zal kunnen
werken. Juffrouw Sharon wordt in groep 7a vervangen door juffrouw Ingrid, zij gaat voorlopig
fulltime werken zodat de groep niet zonder leerkracht komt te zitten.
Wij zijn natuurlijk allemaal flink geschrokken van dit bericht, maar vertrouwen erop dat het
een weg naar volledig herstel zal worden.

Maatregelen i.v.m. Coronavirus
De maatregelen die we namen i.v.m. het coronavirus, gelden nog steeds. Ik vermeld
hieronder de belangrijkste zaken.
- Kinderen, leerkrachten en ouders komen niet naar school wanneer zij de volgende
gezondheidsklachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest,
verhoging/koorts. Ook wanneer een gezinslid koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of
benauwdheidsklachten heeft, dient u uw kind thuis te houden. Kinderen in groep 1 en 2
mogen wel naar school komen als zij alleen neusverkouden zijn (zonder koorts of andere
klachten).
- In en om de school nemen wij de hygiëneregels van de Rijksoverheid in acht: we proberen
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden; iedereen wast regelmatig zijn handen met
water en zeep; we hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; geen vingers in

neus en/of mond; we gebruiken papieren zakdoekjes die we weggooien na gebruik; we
schudden geen handen en we knuffelen elkaar niet.
- Als een leerkracht ziek/verkouden is, dient hij/zij thuis te blijven. In eerste instantie probeert
de school op een andere wijze de lessen van de kinderen door te laten gaan. Wanneer dit
niet lukt, zal er geen les zijn voor de kinderen. Mocht dit het geval zijn dan hoort u dit tijdig.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Leerkrachten kunnen ervoor kiezen om zich te laten testen.
- Het ophalen van kleuters bij het hoofdgebouw gaat op dezelfde manier als voor de
vakantie. De leerkrachten van de groepen 1/2b, 1/2c en 1/2e komen naar buiten met de
kinderen en gaan op een vaste plek staan. Per kind
mag één ouder (of bekende die het kind ophaalt) via
de brug het plein op komen en op het grijze plein
wachten. Zodra oogcontact is gemaakt, kan de
leerkracht uw kind naar u toe laten gaan. U wandelt
dan met uw kind via het grote hek weer van het plein
af. I.v.m. de doorstroming is het fijn dat u dan
doorloopt naar huis of elders, zodat er voldoende
ruimte overblijft voor andere ouders. Wij verzoeken u
ook om het plein pas te betreden om 14.30 uur en
dan graag de onderlinge afstand van 1,5 meter aan
te houden.
- Als u een afspraak wilt maken om met de leerkracht te praten, dan kan dat natuurlijk. Dat
kan telefonisch maar ook na schooltijd op school (graag op afspraak). In de entree van
school staat desinfecterende handgel en ligt een schrift om naam en telefoonnummer in te
vullen (voor eventueel contactonderzoek GGD). Bij het gesprek houden we 1,5m afstand en
het spreekt voor zich dat u zich gezond moet voelen.
In de bijlage treft u een brief van de GGD aan met informatie over mogelijke
thuisquarantaine na reizen in het buitenland. Goed om hiervan notie te nemen en naar te
handelen.

Andere dag gymnastiek
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van een
vakleerkracht. Deze lessen worden al jaren op dinsdag
t/m vrijdag gegeven. Vanaf dit schooljaar is dat op
maandag t/m donderdag.
Op maandag en dinsdag geeft meester Sjoerd gym, op
woensdag en donderdag meester Hans. Uw kind hoort
van de eigen leerkracht op welke twee dagen hij/zij zal
gymmen dit schooljaar.
Omdat we aanstaande maandag dus al starten met
gym, is het handig dat u weet of uw kind gymspullen
mee moet nemen. Op maandag gymmen de volgende groepen: 3a, 3b, 4a, 4b, 6b, 8a en 8b.

Ventilatie in school
Het zal u niet zijn ontgaan dat ventilatie in scholen de afgelopen weken in het nieuws is
geweest. In eerste instantie betrof het scholen voor voortgezet onderwijs, later ging het over
alle scholen.
Ik kan u bij deze melden dat de ventilatie op onze school
voldoet aan de normen van het bouwbesluit. Het heeft een
gescheiden aanvoer- en afvoertraject, waarbij de
aangevoerde lucht wordt gefilterd. Voor de klimaatinstallatie
is een onderhoudscontract afgesloten waarbij o.a. filters
periodiek worden vervangen. Het geheel voldoet aan de
Frisse Scholen B-norm en dus aan de gestelde eisen.
Daarnaast zorgen we er ook zelf voor dat er goed gelucht
wordt, door ramen en deuren open te zetten zodra dat kan.

Schoolfotograaf
Op maandag 7 en dinsdag 8 september is de schoolfotograaf er weer.
Op maandag worden alle groepsfoto’s gemaakt. Op maandag én dinsdag de (pas)foto’s van
de kinderen individueel en de broertjes-zusjes-foto’s.

Informatieavond en jaaropening
In de jaarplanning staan op 14 september de informatieavond en op 18 september de
jaaropening gepland. I.v.m. de Coronacrisis hebben we hier in het team over gesproken: hoe
doen we dat op veilige manier? Dat het niet kan op de gebruikelijke manier moge duidelijk
zijn. Het idee is nu om het te combineren. Een aantal leerkrachten gaat dit uitwerken en
binnenkort hoort u hoe we het gaan organiseren.
De gedachte achter de informatieavond en jaaropening is zeker ook het contact tussen u en
de leerkrachten van school. We werken samen aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en
daarin is onderling contact essentieel. Door Corona ontstond noodgedwongen letterlijk meer
afstand en die moeten we respecteren. Dus zijn we nu gaan zoeken naar een manier
waarop we elkaar toch kunnen ontmoeten in het kader van een gemixte
informatieavond/jaaropening en daar hoort u binnenkort meer over.

Belangrijke data
Maandag 31 augustus
Maandag 7 september
Dinsdag 8 september
Dinsdag 15 september
Woensdag 30 september

Eerste schooldag
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Prinsjesdag en verkiezing Kinderraad
Studiedag team - alle kinderen vrij

Zo, dit was dan weer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.

