nieuwsbrief
schooljaar 2020/2021
oktober 2020

Vervangingsproblematiek
Op dit moment worden we hard geconfronteerd met de
gevolgen van het Corona virus. Leerkrachten die zich met een
verkoudheid ziekmelden wat direct tot gevolg heeft dat een
klas onbemand is. Dit in een periode waarin vervangers
schaars of niet te vinden zijn.
Wij zijn wel erg blij met de betrokkenheid van u en het
begrip dat wij van u ontvangen.
Dit heeft grote gevolgen voor de rust in school en bij u thuis.
Kinderen die verschillende leerkrachten hebben in een week
of die een dag thuis zitten. We proberen dit echt zoveel
mogelijk te beperken, maar lopen tegen de grenzen aan van
wat we kunnen.
Vandaag hebben we gekeken naar verschillende oplossingen
en mogelijkheden. Alles om het leerproces zo goed mogelijk
voortgang te laten vinden.
De verschillende optie zijn langs gekomen:
•

•

•

•

Thuisonderwijs. Leerlingen van de hogere groepen
volgen thuis het onderwijs door de eigen leerkracht
zoals in de periode van de Lock Down (Maart 2020)
Leerlingen zijn op school en krijgen onderwijs van
de leerkracht die thuis zit. Via het digibord krijgen
de kinderen les. In de klas is een onderwijsassistent
die toezicht houdt.
Intern wordt de klas vervangen en alle
bouwcoördinatoren, intern begeleiders,
onderwijsassistenten ed worden ingeschakeld voor
de klas in die mate dat de eigen werkzaamheden
deels gedaan worden. Collega’s die deeltijd werken
wordt gevraagd extra te werken. (groep 3 en 4)
Externe vervanging (uitzendbureaus) door invallers
die bewezen goed zijn. Met name in groep 1 en 2.

Het is allemaal verre van ideaal dat snappen wij heel goed,
maar door het lerarentekort en de collega’s die bij
verkoudheidsklachten getest moeten worden en daardoor
min 2 dagen uitvallen moeten we noodmaatregelen nemen.
Creamiddag
De geplande creamiddag van 6 oktober a.s. zal niet doorgaan
vanwege de geldende coronamaatregelen.
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Op tijd komen!
Wij zien gelukkig steeds meer
kinderen op tijd in de klas zitten. Wij
willen u er nogmaals aan herinneren
dat wij echt om 08.30 uur met de
lessen beginnen. Wilt u er alstublieft
op letten uw kind op tijd op school te
laten zijn?
Eten en drinken op school
In de vorige nieuwsbrief hebben wij het verzoek gedaan om
uw zoon en/of dochter voor de ochtendpauze een klein
pauzehapje mee te geven. Een stuk fruit, groente of een
ander gezond tussendoortje met water of een pakje drinken
zijn echt voldoende voor deze pauze. Wij zien al bij veel
kinderen een verandering hierin. Zo hebben de kinderen
voldoende tijd om te eten en te drinken. Voor de grote pauze
kunt u boterhammen meegeven. Wij willen u hartelijk
danken voor uw medewerking.
Coronamaatregelen
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen willen wij u
nogmaals vriendelijk verzoeken ’s ochtends niet op het
schoolplein te komen. Wilt u uw zoon en/of dochter
alstublieft tot het hek brengen en uw zoon en/of dochter zelf
de school in laten gaan. De “losse” collega’s zullen bij de
deuren en in de gangen staan om de kinderen hierbij zoveel
mogelijk te begeleiden. Ook mag u ons schoolgebouw helaas
nog steeds niet betreden. Voor ons is het heel vreemd, geen
ouders in de gangen en afstand houden. Maar door ons met
elkaar goed aan de regels te houden, hopen wij u binnenkort
weer in ons gebouw te mogen begroeten.
Belangrijke data
5 oktober dag van de leerkracht
9 oktober afsluiting Kinderboekenweek
17 t/m 25 oktober herfstvakantie
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