Nieuwsbrief

Belangrijke data
21 mei
22 mei
1 juni

Hemelvaart; leerlingen vrij
Hemelvaart; leerlingen vrij
2e Pinksterdag; leerlingen vrij

Na een week kunnen we concluderen dat we goed zijn gestart! Het is af en toe zoeken en wennen,
maar over de grote lijn zijn we zeer tevreden. Het allerbelangrijkste is dat we veel gelukkige en blije
kinderen zien die het naar hun zin hebben op school! We genieten weer van de aanwezigheid van de
kinderen!
Met spanning wachten we af hoe het onderwijs er vanaf 2 juni gaat uitzien. Dit is afhankelijk van het
besluit van de regering. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u geïnformeerd over onze werkwijze.
We hebben er alle vertrouwen in dat de komende week ook goed gaat verlopen! In deze nieuwsbrief
dan ook een paar aandachtspunten voor komende week!
Wij wensen u een heel fijn weekend!

Spelen op het Belaveld
In de grote pauzes spelen de leerlingen van groep 4 t/m 8 op het Belaveld. We hebben het Belaveld
in vakken verdeeld, zodat de verschillende groepen niet mengen. Afgelopen week kwamen er ook
kinderen spelen die op deze dag geen schooldag hadden. Hierdoor verliezen wij het overzicht op de
verschillende cohorten en kunnen wij de richtlijnen van het RIVM moeilijker naleven. Wij zouden u
willen vragen om uw kind(eren) thuis te houden onder de pauzetijden van de school op de dag dat
uw kind niet fysiek naar school mag. Zo kunnen we samen een veilige omgeving voor de kinderen
creëren. Alvast bedankt!

Fietsen stallen
De poort van de fietsenstalling is ’s ochtends open, zodat leerlingen hun fiets veilig weg kunnen
zetten. Er stonden nu veel fietsen voor de school, maar dit is niet de bedoeling. En daarbij zou het
ook jammer zijn als er fietsen verdwijnen onder schooltijd!
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Plattegrond in- en uitgangen

Thuisblijven of naar school?
Er zijn ouders die, om diverse redenen, hebben aangegeven hun kind thuis te houden. Het
belangrijkste is dat we als school met u, als ouder, in gesprek blijven. Samen kunnen we zoeken naar
een oplossing om uw kind weer veilig naar school te laten gaan.
Ook is het belangrijk voor kinderen om weer in contact te komen met leeftijdsgenootjes. Leren,
spelen, praten en delen van gevoel, zorgt ervoor dat deze situatie ook voor kinderen draaglijk blijft.
En niet alleen het sociale aspect is belangrijk.
Het thuiswerk wordt huiswerk. Dit betekent dat het huiswerk niet meer voldoet als volledig
onderwijs. In deze tijd wordt er veel van onze leerkrachten gevraagd, om te zorgen dat zij alle ballen
in de lucht kunnen houden, leggen wij de focus op het onderwijs op school.
De leerstof die uw kind nu mist op school, kan zorgen voor een onderwijsachterstand en dus invloed
hebben op de schoolloopbaan van uw kind.
Als school zijn wij verplicht de absentie door te geven aan de leerplichtambtenaar. Het kan dus zijn
dat er contact via de leerplichtambtenaar met u opgenomen wordt. Samen met de
leerplichtambtenaar zullen wij naar oplossingen zoeken om uw kind het onderwijs te geven waar het
recht op heeft.
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Opvangfunctie
Op school zijn we nog steeds open voor noodopvang voor ouders in vitale beroepen die de opvang
echt niet anders kunnen regelen. Ook hierbij volgen we de richtlijnen vanuit het RIVM. Hierbij willen
we benadrukken dat wanneer een gezinslid koorts heeft, verkouden is of hoest, jullie de kinderen
thuis moeten laten. Zo komt onze gezondheid en die van de medeleerlingen het minst in gevaar.
Met het weer open gaan van de school komt er door de noodopvang een extra druk te liggen op de
leerkrachten. Wij willen dan ook nogmaals benadrukken dat het echt gaat om opvang als het echt
niet anders kan.
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