Informatiebulletin, 25 november 2021
Update huidige stand van zaken
Helaas hebben wij vandaag onze eerste groep in quarantaine
moeten plaatsen. Afgelopen twee weken zien wij de besmettingen onder leerlingen zeer snel oplopen. Meer dan de helft van
onze groepen heeft hier mee te maken.
Daarnaast missen wij met regelmaat in meerdere groepen continu leerlingen én leerkrachten i.v.m. testen en/of klachten. En
veel collega’s hebben zelf kinderen die ook op hun school weer
te maken hebben met uitval en gebrek aan opvang.

Vergadering Medezeggenschapsraad
Afgelopen week is de MR weer bij elkaar gekomen Wij hebben
gesproken over de huidige stand van zaken op De Toermalijn
m.b.t. de besmettingen. Daarnaast zijn de NPO-gelden (uitgaven) besproken en hebben wij de begroting voor 2022 doorgenomen. Ook is de groei van de school i.c.m. huisvesting ter
sprake gekomen. Wilt u de notulen teruglezen? Na goedkeuring
wordt de notulen altijd op onze website geplaatst onder het
kopje: ‘Onze school’ (MR).

Wij zijn ouders ontzettend dankbaar voor het begrip en hun medewerking. Met in het bijzonder de ouders van groep 7 die vandaag hun kind van school hebben opgehaald.
Tegelijkertijd zien wij door de wisselende afwezigheid van leerlingen dat het volgen van het programma in alle groepen veel
vraagt van de leerkrachten. Het organiseren van aanbod online
en deels in de groep maar ook het monitoren hiervan kan lastig
zijn. Wie heeft welke instructie gemist bij welk vakgebied en wanneer ga ik deze individuele instructie aanbieden? Hoe zorg ik ervoor dat niemand iets mist?

Opa Manus bedankt!
Afgelopen periode is opa Manus weer druk
bezig geweest op beide pleinen. In de herfst
is dit altijd een hele klus. Wij willen opa Manus
weer hartelijk danken voor zijn inzet!
Gevonden voorwerpen
Op de foto hieronder ziet u de gevonden voorwerpen van afgelopen periode. Ligt er iets bij van uw kind? Alle gevonden voorwerpen liggen om de hoek bij onze hoofdingang.

Wij staan voor goed onderwijs maar dit vraagt enorm veel van
het team in deze tijd. Als schoolleider wil je goed voor je mensen
zorgen en dat betekent ook het zorgen voor een veilige
(werk)plek en daar schuurt het momenteel.
Complimenten voor het team hoe zij de gaten steeds weer samen opvullen en altijd denken vanuit het goed kunnen zorgen
voor onze kinderen. Dank voor jullie inzet en flexibiliteit!
Veel activiteiten afgelast
Vorige week hebben wij al benoemd dat veel activiteiten niet
meer door kunnen gaan. Ook deze week hebben wij te horen
gekregen dat de Slot Car Challenge niet door kon gaan. Tevens
kan de scholenmarkt voor groep 8 volgende week niet doorgaan.
Beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?
Update 22 november 2021: de nieuwe versie van de beslisboom
is beschikbaar! De beslisboom kan worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Klik op de link hieronder om naar de beslisboom
te gaan:
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang
/ school? (boink.info)
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden
er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen
naar school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals koorts,
benauwdheid, veel hoesten) of (terug)komen uit een land met
een zeer hoog risico. De richtlijnen verschillen per situatie en per
leeftijdsgroep. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Afhankelijk
van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden
de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert
mee. Met het vragenschema van de meest recente versie van
de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind
naar de kinderopvang/basisschool mag.
Als een huisgenoot besmet is dan gaan alle andere huisgenoten
ook in quarantaine. Dit geldt sinds 19 november 2021 en betekent dat kinderen dan niet naar de opvang of naar school mogen; zij blijven thuis.

Agenda:
Vrijdag 26 nov: gr. 7 en 8 finale voorleeswedstrijd (online)
Vrijdag 3 dec: Sinterklaasfeest

