Uniek nieuws 4 februari 2021

Beste ouders en verzorgers,
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Trots op de kinderen die op tijd klaar zaten voor de online momenten, om extra uitleg vroegen,
hun werk op tijd afhadden, werkstukken maken en ondanks het gemis van vriendjes en
vriendinnetjes zich zo hebben aangepast en keihard hebben gewerkt!!!

Trots op jullie ouders en verzorgers, die met broertjes/zusjes en met jullie eigen werk het
thuisonderwijs vorm hebben gegeven. De extra hulp hebben gegeven. De thuis meester/-juf
waren.

Trots op mijn collega’s die alles gedaan hebben om het onderwijs door te kunnen laten gaan,
contact opnamen met de kinderen en jullie ouders. Vragen beantwoorden, uitleg gaven, maar
ook tijd namen om de kinderen even persoonlijk dat moment te geven die ze nodig hadden.

Ik wil jullie, ouders/verzorgers, kinderen en collega’s dan ook heel erg
bedanken voor jullie inzet en de mooie samenwerking!!!!!
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Openen van de school
En dan maandag weer naar school. Fijn om iedereen weer te zien, maar het geeft ook een
dubbel gevoel. Om dat gevoel dat we er weer samen voor willen gaan, waarin iedereen zoveel
mogelijk de veiligheid wordt geboden, hebben we ook jullie nodig om het veilig te houden!!!
De maatregelen die er waren rondom gezondheid en hygiëne zullen we weer aanscherpen
•
•
•
•
•

bij klachten die passen bij het virus, ook neusverkoudheid en een snotterbel dan betekent dat
dat het kind thuis blijft
ontstaan de klachten op school, dan nemen we contact op en wordt het kind opgehaald
niezen en hosten in de elleboog
bij binnenkomst, voor het eten, na het buitenspelen en toiletbezoek worden de handen
gewassen of gedesinfecteerd
in de lokalen wordt er geventileerd

Ouders
•
•
•

•
•

brengen en halen de kinderen en gaan direct naar huis
de openingen bij het hek worden vrij gehouden
kinderen verzamelen zich op dezelfde plekken als hiervoor. Groep 1-3 gaan via het kleuterplein
en worden naar binnen geroepen door de leerkracht en de overige groepen via het grote plein
en worden per groep naar binnen groepen.
nemen de 1,5m in acht en respecteren die
komen niet in de school

In de school
•
•
•

is er alleen buiten bewegingsonderwijs/spel
nemen de leerkrachten onderling 1,5m afstand
de kinderen onderling en de leerkracht naar de leerling toe hoeven dit niet

Dan zijn er nu ook nog extra maatregelen. Mocht er in de klas een leerling of een leerkracht
positief getest zijn, dan gaat de hele groep minimaal 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve
test mogen de kinderen na die 5 dagen weer naar school. Wij kunnen ons voorstellen dat dat
veel vragen oproept. Ik heb begrepen dat in de snelteststraat in Ede er een speciale afdeling
voor kinderen is, waar ze op een gepaste manier met kinderen omgaan en testen.
In de school gebruiken wij geen mondkapjes. Alleen externen zullen een mondkapje dragen in
de school.
We gaan op verschillende tijden met de kinderen buitenspelen. Zo willen we zo min mogelijk
verschillende groepen samen laten zijn.
Het lesaanbod tijdens de quarantaine. Het is voor ons niet haalbaar om dan ook weer over te
stappen naar thuisonderwijs. Er zal een pakket met herhalingsstof meegaan en via mail van de
leerkracht zal aangegeven worden wat er eventueel online geoefend kan worden. Bijv. de
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Gevolgen geplande activiteiten
De toetsen zullen in de aankomende weken afgenomen worden. Groep 8 zal in de week van 1-5
maart de definitieve gesprekken online voeren, waarna de leerlingen aangemeld zullen worden
bij het voortgezet onderwijs.

Studiedag
In de vorige nieuwsbrief heb ik de studiedag verschoven. Deze dag hadden wij ingepland om de
toets gegevens te analyseren en de rapporten te kunnen maken. Helaas hebben wij op 19
februari, zoals ik eerder vermeldde, nog niet de toets gegevens van de kinderen. Daarom willen
wij 19 februari gebruiken als gewone schooldag en de studiedag op maandag 15 maart plannen.
Excuus voor de verwarring die dit geeft.
Rapport
Het aangepaste rapport zal dan 25 maart meegaan, waarna jullie voor een online gesprek
uitgenodigd zullen worden
Sport en spelactiviteiten
De schoolsportolympiade zal verschuiven naar september en van de organisatie van het
schoolvoetbal heb ik een bericht gekregen dat het dit jaar helaas niet door kan gaan.
Wij hebben de adviezen , maatregelen en afspraken gehanteerd van:
- Het RIVM/GGD-advies.
- Afspraken op gemeentelijkniveau.
- Afspraken op bestuursniveau.
Sommige adviezen zullen afwijken van wat jullie misschien hebben gelezen. Dit komt, omdat dit dan op
gemeentelijk- of bestuurlijk niveau is afgesproken.

Samen gaan we er een mooie, leerzame tijd van maken. Een tijd waar ook zeker ruimte is om
spanningen, angsten, vragen, teleurstelling te bespreken. Maar ook een tijd waar we samen
een mooie, plezierige, veilige schooltijd hebben!!!
Voor vragen kunnen jullie mij altijd via de mail en overdag telefonisch bereiken.

Hartelijke groet,
Heidi Kok

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op 4 maart
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