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RIVM regels
In de persconferentie van 18 september zijn de thuisblijfregels voor leerlingen tot en met 12 jaar aangepast. Het is
belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze aangepaste regels.
Voor leerlingen van de (peuter)school tot en met 12 jaar geldt, dat zij bij verkoudheidsklachten (neusverkouden,
loopneus, niezen, keelpijn) naar school mogen komen, behalve als de leerling (ook) andere COVID-klachten heeft.
Zoals koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten en/of plotseling verlies van reuk- of smaak).
De leerling moet dan thuisblijven en uitzieken tot de klachten 24 uur over zijn. Het advies aan de ouders is om het
kind te laten testen als het ernstig ziek is.

Voorrang bij testen voor leerkrachten en vervanging van de zieke collega’s
Vanaf 21 september is er een voorrangsprocedure voor onderwijspersoneel bij het testen op COVID-19. Het is de
bedoeling dat de leerkracht op de dag waarop de afspraak wordt gemaakt nog wordt getest (tussen 9-12 uur). In
de praktijk zien we helaas iets anders. De leerkrachten moeten toch langer wachten op de test of op hun uitslag.
Als een leerkracht verkouden is en COVID-klachten heeft dan moet hij/zij thuisblijven. De scholen mogen geen
bovenschoolse vervanging of uitzendkrachten inhuren voor de afwezige leerkrachten. De school is verplicht intern
op zoek te gaan naar een vervang(st)er (part-time medewerkers die dagje extra kunnen werken, IB-er/ RT-er voor
de klas). Als intern geen vervanging geregeld kan worden zijn we verplicht een klas naar huis te sturen.
Als een klas naar huis gestuurd moet worden, zijn we verplicht te zorgen voor de lessen die kinderen die dag thuis
kunnen doen.
Wij doen onze uiterste best om continue onderwijs te bieden. Wij willen dat de kinderen geen last hebben van de
ingewikkelde situatie rondom corona.
Bij langdurig zieke collega’s moeten we toch weer aan afstandsonderwijs moeten gaan denken om ervoor te
zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden.

Ouder- Kind gesprekken
A.s maandag zijn de Ouder-Kind gesprekken op school. Kinderen zijn die dag vrij.
We zien dat de meeste ouders zich hebben aangemeld voor de gesprekken. Vergeet u niet het ingevulde formulier
mee te nemen?

Informatieavond voor groep 8
Op donderdag 1 oktober organiseren wij een informatie avond voor de ouders van groep 8. De informatieavond
willen we graag in twee shifts doen. De eerste shift start om 18.30 uur en eindigt 19.15 uur. De tweede schift start
om 19.30 en eindigt echt om 20.15 uur.
We hopen dat alle ouders aanwezig kunnen zijn.

13 oktober Drempelonderzoek in groep 8
De groep 8 leerlingen moeten in het laatste jaar van hun basisschoolperiode een aantal toetsen maken. Op de
planning onder andere het drempelonderzoek
Wat een Drempelonderzoek is en welke onderdelen getoetst worden vertellen wij aan de ouders van groep 8 op
op 1 oktober (tijdens de informatieavond).

Ouderraad: Gezocht enthousiaste ouders voor de ouderraad!!!
Wij hebben gelukkig vijf enthousiaste moeders die zich voor het ouderraad hebben opgegeven. Zij hebben
allemaal een kind in groep 6. Wij zouden erg fijn vinden als ook ouders uit andere groepen zich willen aanmelden
voor de ouderraad. We hebben nog plek voor nog een vijf ouders.
Dit is nu een mooie kans voor ouders om te mogen meedenken met de school. Hoe mooi is het als u mee kunt
bepalen hoe het paasontbijt georganiseerd kan worden of hoe de Kerstviering met o.a. de optredens van de
kinderen nog leuker kunnen worden.
Ook krijgt u een inkijkje de ouderbijdrage. U ziet aan welke dingen het geld uitgegeven en waarom.
Wij ontvangen graag nog meer aanmeldingen. Wilt u helpen? Mail dan naar poosterwijk@scoh.nl

Sporttalent
Met Sporttalent bieden wij sportieve activiteiten aan voor uw kinderen tijdens de middagpauze.
Sporttalent is de grondlegger van een sportief pauzeprogramma waarbij naast speelplezier ook structuur en
leeropbrengsten een belangrijke rol spelen.
De opbrengsten:
-Toename fysieke activiteiten
-Stimuleert verantwoordelijkheid en samenwerking tussen de leerlingen
-Meer rust op het schoolplein maar ook binnen de school
-Ontwikkeling nieuwe vaardigheden en meer zelfvertrouwen
-Afname fysieke en verbale agressie
-Combinatie van educatie met sport en spel
Sporttalent is onderdeel van het Talentenhuis, staat voor continuïteit. Hoe fijn is het voor de leerlingen als ze
iedere week weer dezelfde vakdocent voor de klas hebben bij hun talentvak? Een schooljaar lang hetzelfde
gezicht. Dat is waar zij voor staan.
Afspraken tijdens het begeleid buitenspelen:

Kinderen zijn heel erg enthousiast. De groepen kunnen elke week tijdens de sportactiviteiten een beker winnen.
Vandaag heeft groep 3 de beker gewonnen voor hun sportiviteit.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek start aanstaande woensdag 30 september en duurt tot 9 oktober. Het thema is “En Toen”
waarbij we teruggaan in de tijd. Met de kinderen worden activiteiten gedaan die passen in dit thema.

Vakantie:
Data

Eerste dag

Laatste dag

Prinsjesdag
15 september 2020
Herfstvakantie
19 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april 2021
Meivakantie
26 april 2021
Hemelvaart
13 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021

23 oktober 2020
1 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
7 mei 2021
14 mei 2021
27 augustus 2021

Margedagen:
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.
Margedag 1
Margedag 2

28 oktober 2020
13 januari 2021

Groepen 1 t/m 4 zijn vrij
Groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland:
Maandag 14 september 2020
Maandag 28 september 2020
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

SCOH studiedag
Ouder-Kind gesprekken
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Alle SCOH scholen zijn vrij
Alle kinderen zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
4 december 2020
18 december 2020
16 juli 2021

In verband met Sint
In verband met Kerst
In verband met de zomervakantie
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