Nieuwsbrief
februari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf maandag 8 februari mogen we weer naar school! Naast de opluchting en blijheid dat we weer
een school zijn mét de kinderen, zijn we ons ook bewust van zorgen betreffende de veiligheid. We
hebben tenslotte nog steeds te maken met een uitzonderlijke situatie; het besmettelijke virus is niet
weg. We gaan er alles aan doen om de kinderen verantwoord en veilig naar school te laten komen.
In deze nieuwsbrief leggen we uit hoe we dit op onze school gaan doen.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan
vernemen wij dit graag!

HET LANDELIJKE PROTOCOL
Richtlijnen uit het landelijk protocol hebben we gebruikt om maatregelen te treffen om het
heropenen van de school veilig, verantwoord en uitvoerbaar te laten zijn.
Hieronder de afspraken die bij ons op school gelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij houden ons aan de 1,5 meter afstand voor volwassen.
Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Ouders komen alleen op afspraak (en met mondkapje) in school.
Het halen en brengen van uw zoon/dochter zal nog steeds aan het hek gebeuren zoals het ook
gebeurde voor de schoolsluiting in december.
Het advies aan ouders is om bij het halen en brengen de 1,5 meter afstand te bewaren en een
mondkapje te dragen.
Onze leerkrachten proberen (waar mogelijk) op 1,5 meter van de kinderen te blijven.
Het advies om kinderen in groep 7/8 mondkapjes te laten dragen, nemen wij niet over. Wij zijn
van mening dat dit stressvol is voor kinderen en bij onjuist gebruik averechts werkt.
We werken zoveel mogelijk in de eigen groepen. De pauzetijden zijn aangepast om ook buiten ons
te houden aan de maatregelen.
Omdat onze leerlingen niet als een groep naar school komen en weer naar huis gaan blijven de
begin- en eindtijden hetzelfde: 08.30 – 14.15 uur.
De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 maken in deze periode weer gebruik van de noodingang aan
de zijkant van de school.
De school gaat open om 08.20 uur.

CORONAKLACHTEN
Wij verzoeken u om uw kind bij Corona gerelateerde klachten thuis te houden en uw kind ziek te
melden. Ook als u in quarantaine moet, vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Het advies is om uw kind te laten testen als het Corona gerelateerde klachten heeft.
De reden hiervoor is de nieuwe regel dat de klas vijf dagen in quarantaine moet gaan als een leerling
Corona heeft. Deze maatregel – hopelijk hoeven we die niet toe te passen in de komende periode –
heeft ook gevolgen voor het lesgeven. We zullen dan moeten omschakelen naar thuisonderwijs. Om
dat dan goed te kunnen organiseren, zal er altijd een lesvrije dag voor kinderen tussen zitten.
Mocht dit aan de orde zijn, dan informeren wij u z.s.m. via de schoolapp.
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THUISBLIJVEN BIJ KLACHTEN
Kinderen die Corona gerelateerde klachten hebben moeten thuisblijven.
In de flyer met de Coronamaatregelen van het bestuur (zie bijlage) leest u dat ook neusverkoudheid
tot de klachten behoort. Ons bestuur heeft daartoe besloten omdat het bij ouders en leerkrachten
veel onduidelijkheid gaf wanneer het kind milde verkoudheidsklachten had of wanneer het ziek was.
Omdat het virus zich sneller verspreidt en we er alles aan willen doen om iedereen veilig naar school
te laten gaan, is besloten daar heel helder in te zijn. Het kabinet onderzoekt momenteel of
neusverkouden kinderen wel of niet naar school mogen. Totdat die uitslag bekend is, kiest ons
bestuur voor de meest veilige weg.

AFWEZIGHEID LEERKRACHT
Wij gaan uit van het gewone lesprogramma op school. Bij ziekte of quarantaine van een leerkracht
kan het zijn dat afspraken wijzigen. Bij afwezigheid door ziekte gaan we op zoek naar vervanging.
Mocht er geen vervanging mogelijk zijn, dan is er geen leerkracht beschikbaar en moeten we de
groep naar huis sturen. Bij afwezigheid door quarantaine zal z.s.m. worden overgeschakeld op
thuisonderwijs met inachtneming van een lesvrije dag om e.a. goed te kunnen organiseren. We
zullen u daarover tijdig informeren via de schoolapp.

NOODOPVANG
De noodopvang is er alleen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen bij uitval van de
leerkracht van uw zoon/dochter. Als de groep in quarantaine moet van de GGD, omdat een
klasgenoot Corona heeft, mogen die kinderen ook niet naar de noodopvang.

WAAR STAAN WE NU?
We nemen de tijd om met elk kind in gesprek te gaan en te bepalen hoe het de afgelopen periode is
gegaan, wat er goed ging en waar er nog begeleiding en/of extra instructie nodig is. Er wordt o.a. in
de media veel gesproken over achterstanden en toets resultaten. U kunt erop vertrouwen dat wij uw
kind weer “meenemen” in de stof. Toets resultaten interpreteren wij altijd in combinatie met de
resultaten van uw kind in de afgelopen jaren. Wij kijken naar het totaalplaatje en kunnen zo uw kind
de beste ondersteuning bieden.

MAANDAG 8 FEBRUARI
Maandag ontvangen we de kinderen in onze groepen. We kunnen ons voorstellen dat het voor
sommige kinderen toch weer een beetje spannend is (en voor de juffen ook hoor ). In de
verschillende groepen zullen we natuurlijk aandacht besteden aan de afgelopen periode en nog eens
met elkaar de regels bespreken. De leerkrachten van uw zoon/dochter zullen u via de schoolapp op
de hoogte brengen van de spullen die weer mee terug naar school moeten. Denkt u hierbij aan een
(schoon) chromebook, papieren werk en gymspullen. Knuffels en ander speelgoed mag thuisblijven.

WELKOM OP ONZE SCHOOL
Vanaf 8 februari heten we Daan Remmen (groep 1) , Kenji Koopmans (groep 7) en Sylvie Koopmans
(groep 3) van harte welkom op school. Wij wensen julie en jullie ouders een fijne tijd toe op de
Rietput!
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STUDIEDAG (herinnering)
Vrijdag 19 februari (de vrijdag vóór de voorjaarsvakantie) hebben we samen met de andere twee
scholen van Cluster Lingewaal een studiedag over EDI (expliciete directe instructiemodel) waarin u in
een voorgaande nieuwsbrief al meer heeft kunnen lezen.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze studiedag – en dus het feit dat de kinderen op deze dag vrij zijn in coronatijd ná het openen van de scholen wellicht voor u vreemd overkomt.
Echter de data van deze training zijn aan het begin van het jaar ingepland en met iedereen gedeeld.
Er zijn afspraken gemaakt met het opleidingsinstituut om de leergang die wij als team volgen door te
laten gaan. De leerkrachten zullen deze dag dus zelf les krijgen via Teams!

AGENDA
•
•
•
•
•

Studiedag: 19 februari: alle kinderen zijn vrij.
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari
15 en 16 februari: adviesgesprekken groep 8
Afname Cito toetsen (gr. 3 t/m gr. 7): 1 t/m 12 maart
Rapport en gesprekken: 22 t/m 26 maart

TOT SLOT
Wij zijn er trots op en blij mee, dat we er de afgelopen periode samen met u en de kinderen in
geslaagd zijn, zo goed mogelijk thuis onderwijs te verzorgen en met elkaar in contact te blijven. Dank
voor jullie inzet en we gaan vol zin en goede moed weer met elkaar aan het werk!
Met een vriendelijke groet!
Het team van de Rietput
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