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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Rapporten
Zou u a.s. maandag uw kind een grote tas mee kunnen geven waar we het rapport in kunnen doen?
Inleveren van de chromebooks en materialen.
Komende maandag willen we graag alle chromebooks weer op school ontvangen, zodat we ze weer
kunnen inzetten voor het onderwijs.
Ook de boeken, werkboeken, wisbordjes (groep 2) en andere materialen die van school zijn geleend
kunnen weer meegebracht worden.
Heropening van de school ( zie bijlage )
De school gaat weer open.
Super goed nieuws voor ouders en leerkrachten, maar vooral voor de kinderen natuurlijk.
Tegelijkertijd roept dit bij ouders en leerkrachten ook veel vragen op en zijn er zorgen over het risico
om besmet te worden.
Afgelopen week hebben wij als MR gekeken of wij ons konden vinden in de maatregelen die zijn
opgelegd door het Ministerie van Onderwijs, de RIVM en Comprix.
Er is uitvoerig gesproken over;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De quarantaineplicht van 5 dagen voor de klas en leerkracht bij een positieve test van een
leerling uit deze klas,
Hoe de contactmomenten binnen school tussen de verschillende groepen tot een minimum
beperkt blijven,
Extra hygiëne maatregelen als desinfectiepompjes, zeep en handdoekjes,
Gescheiden pauzes,
Het dringende advies om mondkapjes te dragen voor leerkrachten en groep 7 en 8,
online onderwijs indien er een klas in quarantaine zit en de extra 5 dagen digitaal onderwijs
van de leerlingen die besmet zijn of die na 5 dagen niet getest kunnen of willen worden.
Snotterende en neusverkouden leerlingen.
Gymnastiek
Het kunnen volgen van de gestelde richtlijnen van het RIVM en het Ministerie van Onderwijs

Wij zijn van mening dat het team er alles aan heeft gedaan en gaat doen om de kans op
besmettingen binnen school tot een minimum te beperken en de kinderen een vertrouwde en veilige
omgeving te bieden in deze bijzondere tijd.
We kunnen dit alleen samen!
Wij willen de ouders vragen zich bij het schoolhek aan de bekende regels te houden en om kinderen
met neusverkoudheid zoveel mogelijk thuis te laten. We hopen dat u bij gezondheidsklachten van uw
kind op tijd aan de bel trekt om te voorkomen dat hij of zij andere kinderen zou kunnen besmetten.
En toon begrip als er op het laatste moment het bericht komt dat uw kind in quarantaine moet
omdat een klasgenoot besmet blijkt te zijn en dus niet naar school mag. We snappen dat dit voor het
nodige geregel kan zorgen, maar school kan hier niets aan doen.
U kunt als ouder bij vragen of als u wilt weten wat er inhoudelijk over bovengenoemde punten is
besproken contact opnemen met de MR ouders of school.
Hopende u als ouder voldoende ingelicht te hebben.
MR de Riemsloot.

Kleine attentie
Wat hebben we een leuke reacties mogen ontvangen op de kleine attentie die we afgelopen week bij
alle gezinnen hebben langsgebracht n.a.v. het thuisonderwijs.
We kregen zelfs prachtige foto's toegestuurd met het eindresultaat. We vonden het erg leuk om te
doen in ieder geval.

Winters
Komende dagen kan het winters koud worden.
Sneeuw, vrieskou. Zorg dat de kinderen warm zijn aangekleed, want de ramen gaan wel regelmatig
even open i.v.m. ventilatie.
Voor groep 1 en 2:
Wij spelen (bijna) iedere dag buiten, dus is het fijn om lekker warm aangekleed te zijn. Denk daarbij
aan: handschoenen, sjaal, muts, eventueel een skibroek. Wilt u de kleuters (winter)laarzen voor
buiten én pantoffels of schoenen voor binnen meegeven? Als ze binnen op sokken lopen krijgen ze
koude voeten. Bovendien is het nat in de gangen, waardoor ze natte sokken kunnen krijgen.

Februari en maart
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ouder

ouder
gesprekken

ouder
gesprekken

gesprekken

Start
voorjaars
vakantie

22

23

24

25

26

27

28

01

02

03

04

05

06

07

