Nieuwsbrief 4 februari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Covid-19
Zoals u vast al heeft vernomen, zijn de quarantaineregels voor scholen inmiddels versoepeld. Bij
meerdere besmettingen in een groep hoeft een klas niet naar huis.
De afgelopen weken hebben wij gemerkt dat er steeds meer kinderen met klachten naar school
komen. Achteraf blijkt een kind dan regelmatig positief te zijn. Hierdoor zijn al meerdere
besmettingen in groepen ontstaan. Een kind met klachten blijft thuis en wordt getest. Wilt u niet
testen, dan blijft uw kind thuis totdat het 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij twijfel nemen wij contact
met u op en zullen wij u mogelijk vragen om uw kind op te halen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief
vindt u de meest recente beslisboom. Hierop kunt u zien of uw kind naar school mag.
We willen de ouders van de groepen K t/m P vragen om alert te zijn op het meenemen van
mondkapjes. Veel leerlingen vergeten geregeld hun mondkapje. We weten dat dit een dringend
advies is van de overheid en geen verplichting, maar we willen u gezien het hoge aantal
besmettingen vragen om een mondkapje mee te geven.
Momenteel zijn er veel leerlingen en personeelsleden afwezig in verband met besmettingen. Er is
niet altijd voldoende vervanging. Dit kan helaas weer leiden tot het thuisblijven van een groep. We
hopen van harte dat deze pandemie snel voorbij is. We zullen u blijven informeren over de
besmettingen in de groepen.
Ziekmelden leerling
Mocht uw kind een dag niet naar school kunnen wegen ziekte of andere redenen, dan willen we u
vragen uw kind telefonisch af te melden voor 08.30 uur via 055-5889889. Soms sturen ouders een
bericht naar de leerkrachten via Parro. Als een leerkracht afwezig is of niet werkt op deze dag, dan
wordt deze informatie niet doorgestuurd naar school. Daarom het verzoek om uw kind telefonisch af
te melden.
Meester Jobbe in groep O en P
Met behulp van detacheringsbureau Maandag is het gelukt om de vacature in de bovenbouw in te
vullen. Afgelopen maandag is meester Jobbe gestart op onze school. Hierdoor hoeven we nu geen
groep structureel meer te verdelen. Hier zijn we heel blij mee. Meester Jobbe geeft op maandag,
dinsdag en woensdag les in groep P en op donderdag en vrijdag in groep O.
Van harte welkom op onze school meester Jobbe!
Rapporten en schoolverlatersgesprekken
Maandag 7 februari krijgen de leerlingen van groep D tot en met groep P hun rapport mee naar huis.
U heeft deze week in kunnen tekenen voor een rapport- of schoolverlatersgesprek. De
rapportgesprekken vinden online plaats, de meeste schoolverlatersgesprekken vinden op school
plaats.

Judo examen
De meeste groepen hebben woensdag 2 februari judo examen gedaan. We
hebben leuke foto’s gezien van mooie worpen en diploma’s. Gefeliciteerd
allemaal. Aanstaande woensdag mag groep E nog examen doen, wij wensen
jullie ook veel succes.

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor een studiedag op dinsdag 15 februari. De leerlingen zijn deze dag
vrij.
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.
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