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Corona
Zoals jullie allemaal wel weten, lopen de besmettingen in Amsterdam (en in
Nederland) behoorlijk op. Ook wij hebben daar last van: tot nu toe zijn er vanaf
7 november 29 positief geteste kinderen op school geweest en 1 positief geteste
leerkracht. Er hebben tot nu toe 2 groepen in quarantaine gezeten, maar er
zitten nu ook 2 groepen thuis omdat de leerkrachten in aanraking zijn geweest
met een besmet persoon. Deze nieuwe richtlijn geldt vanaf afgelopen woensdag,
want dan moet je ook in quarantaine als je gevaccineerd bent. Dat betekent dat
veel meer leerkrachten thuis komen te zitten. Daarnaast is het momenteel niet
te doen om invallers te vinden; ten dele door het lerarentekort, maar zeker ook
door de oplopende besmettingen. Vandaar dat we, in overleg met de
oudergeleding van de MR, het volgende hebben besloten:
Als een leerkracht positief getest is of in quarantaine moet, blijven de kinderen
van die groep thuis. Zij zullen dan thuisonderwijs via Teams krijgen van deze
leerkracht. Hierdoor zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onderwijs zoveel
mogelijk gewaarborgd wordt. De vakken die aan bod zullen komen zijn:
rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. De betreffende leerkracht zal de
ouders en de kinderen laten weten wat de planning is en wanneer zij online
moeten zijn. Dit geldt natuurlijk niet als de leerkracht ziek thuis zit; hij/zij kan
dan geen onderwijs verzorgen. Dan zullen we ervoor zorgen dat de kinderen
werk mee naar huis krijgen. Voor de kleutergroepen geldt dit niet; er wordt geen
thuisonderwijs verzorgd voor die groepen.
Ik wil jullie nogmaals verzoeken om besmettingen binnen het gezin aan mij door
te geven. Het is belangrijk dat ik op de hoogte ben, want dan kan ik een
duidelijk beeld schetsen aan de GGD. Zij willen namelijk achterhalen waar de

bron is: thuis of op school. Verder natuurlijk de nadrukkelijke oproep om
kinderen thuis te houden met (milde) klachten en te laten testen.
De verwachting is niet dat de school dicht gaat, want de berichtgeving is nog
steeds dat de scholen open zullen blijven. Dat betekent niet dat we geen
voorbereidingen treffen. Mochten de scholen wel sluiten, dan zijn wij in basis
voorbereid. We zullen dan maandag gebruiken om het thuisonderwijs op te
starten en voor te bereiden. Alhoewel er veel zaken inmiddels op de rit staan én
dit niet de eerste lockdown wordt, vraagt het omschakelen veel van ieder
teamlid. We doen om deze reden geen beroep op het welverdiende weekend van
de leerkrachten en andere teamleden.
Gelukkig kunnen een heleboel dingen nog wel (mits de scholen openblijven
natuurlijk 😉). Sinterklaas komt volgende week vrijdag gewoon naar school,
want dit hebben we Corona-proof weten te organiseren. Ook het kerstdiner en
de uitjes gaan op dit moment nog door, zolang het op een verantwoorde manier
plaats kan vinden.
Bij de kleutergroepen gaan we de looprichting weer invoeren: de kinderen
kunnen via de poort aan de Rhijnvis Feithstraat gebracht worden, dus niet meer
via de hoofdpoort. Er zal weer een lijn gespannen worden waar ouders verzocht
wordt achter te blijven. De leerkrachten staan klaar om de kinderen te
ontvangen.

Oude methodes
We hebben hier nog de boeken van de oude methodes rekenen en
wereldoriëntatie en die staan behoorlijk in de weg. Het is helaas niet gelukt om
die aan een andere school te schenken. Nu weet ik dat sportclubs oud papier
verzamelen, omdat ze daar per kilo geld voor krijgen. Wie kent een sportclub die
dat kan gebruiken en die de dozen op wil komen halen? Laat het mij dan weten.

Hiernaast een impressie van hoeveel het is; het gaat om de bruine dozen en dan
2 rijen achter elkaar.

Ziekmelding
Is je kind ziek? Laat het dan voor 08:30 uur weten via de Parro-app. Fijn als de
reden van ziekmelding bij de opmerkingen gezet wordt.

Belangrijke data
Vrijdag 3 december

Sint op school

Dinsdag 21 december

Kerstdiner van 17:30 tot 18:30 uur

Vrijdag 24 december

Alle leerlingen vrij, start kerstvakantie

Maandag 10 januari

Studiedag 3: alle kinderen vrij

Dinsdag 11 januari

eerste schooldag 2022

