
Vanuit de directie

Corona

Inmiddels een vast onderdeel van de
oudernieuwsbrief, niet mijn en uw favoriete:
informatie over corona.

We zijn vorige week met zin gestart aan de
nieuwe periode, wetend dat het fijn was niet te
hoeven starten met thuisonderwijs, maar ook
verwachtend dat de situatie snel anders eruit
kon zien. Dat zien we inderdaad nu landelijk en
op onze school ook: steeds meer leerlingen zijn
besmet, moeten door de thuissituatie in
quarantaine of gaan als groep in quarantaine.
Inmiddels zijn dat bij ons drie groepen en zijn
ook juf Daphne en juf Irene positief getest.

We hebben geen keus dan steeds maar weer
schakelen en communiceren en de school niet
alleen! Ook van u als ouder / verzorger wordt
steeds weer veel gevraagd. Weet dat u bij
vragen of opmerkingen bij ons terecht kunt.

Sinds december ben ik gestopt met het
communiceren per besmetting. Dit zorgde voor
veel werk, bovendien leverde dit voor veel extra
vragen en onrust op. Inmiddels weet u wel dat u
uw kind(eren) in de gaten moet houden, bij
klachten thuis moet houden, behalve -als
klachten licht zijn- na een negatieve testuitslag.
Inmiddels weten ouders van de groepen 6 tot en
met 8 ook dat zij
hun kind(eren)
wekelijks in ieder
geval tweemaal
zouden moeten
laten testen met
een zelftest. Dan is
het niet nodig u te
melden dat er een
besmettingsgeval in
de groep is. Het
wordt belangrijk als
we het een uitbraak
moeten noemen en
dat doen we vanaf
drie besmettingen

in een groep, waarvan het waarschijnlijk is dat
de besmetting op school is opgelopen. In dat
geval communiceren we direct en start dus de
groepsquarantaine.

Sinds deze week is de regel toegevoegd dat we
als scholen zo mogelijk leerlingen van een
groepsquarantaine moeten opvangen, wanneer
zij niet in quarantaine hoeven (in de afgelopen
acht weken hersteld van een besmetting) én de
ouders werken in een cruciaal beroep. Dat
vinden we lastig en we hopen dat ouders hun
kind(eren) toch zelf op kunnen (laten) vangen,
of bij klasgenoten in hetzelfde schuitje. Dit heeft
meerdere redenen, maar de belangrijkste is dat
de leerkracht, áls deze al niet zelf in quarantaine
zit, veel te doen heeft in het anders aanbieden
van onderwijs en het zogeheten hybride
aanbieden van onderwijs een stuk ingewikkelder
is. Daarbij kan een leerkracht dan niet
thuiswerken -wat wel wordt geadviseerd- en kan
ik hen niet inzetten op andere plekken, zoals
vandaag gebeurd is door juf Gery en juf Evita in
groep 4.
Ik denk dat de komende dagen de quarantaine-
regels aangepast worden, waardoor boven-
staande anders zal worden. Zo niet, is dit een
onderwerp dat we op school verder zullen
bespreken. Wie in de tussentijd écht een

probleem heeft, kan zich melden bij de
leerkracht.

Dank aan het snelle en begripvolle handelen
van ouders, die te maken krijgen met
besmettingen thuis en groepsquarantaine
op school. We merken dat we snel op de
hoogte worden gebracht en dat bij
quarantaine de meeste leerlingen in korte
tijd naar huis kunnen, hoe moeilijk dat
soms ook te regelen is. Fijn! Ook een
compliment aan de leerlingen van de
bovenbouw, die in deze periode veel minder
hun mondkapje vergeten dan voorheen. Wel



merk ik dat veel leerlingen geen
reserve-mondkapje in hun tas hebben.

Tot slot een overweging voor de groep 5-ouders
van groep 5/6. In het nieuwe landelijke protocol
wordt specifiek aandacht besteed aan deze
kinderen. Daarbij wordt het advies gegeven ook

hen op school, wanneer zij niet in de klas zitten,
een mondkapje te laten dragen. Dit zou het
effect van de moeite van de groep 6-klasgenoten
vergroten. Ik wil en kan het niet verplichten, wel
extra te overwegen, lijkt me.

Personeel

Na de voorjaarsvakantie starten we onze vijfde
kleutergroep. We zijn blij u te melden dat de
vacature hiervoor is ingevuld, namelijk door de
ons welbekende juf Esther van Ee. Zij zal haar
sabbatical-jaar afbreken en deze groep 1/2E(e)
fulltime tot het einde van het schooljaar
bemensen. Hier zijn we heel blij mee.

De operatie van juf Lydia is goed gegaan, we
hopen dat het herstel spoedig en succesvol zal
verlopen. Voor groep 1/2b is de vervanging voor
de komende weken geregeld, hier zijn de
betreffende ouders over geïnformeerd. Datzelfde
geldt voor de ouders van groep 1/2a. We kijken
per periode hoe het gaat, maar het is fijn om juf
Suzanne weer steeds meer op school te zien.

Studiedag afgelopen woensdag
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten van
De Uilenburcht in verschillende settings en met
verschillende onderwerpen een goede studiedag
gehad. Er is een verdere stap gezet in het leren
en verder in de groepen aanbieden van
coöperatieve leerstrategieën. Het team heeft
gesproken over samenhangend onderwijs, een
ander speerpunt van onze schoolontwikkeling.
Specifiek wordt de komende weken verder
geoefend met het in thema’s en in verbinding
aanbieden van lesstof, waarbij we een pilot
zullen starten met groepsdoorbrekende
crea-middagen

/ workshopmomen-
ten. Verder is er
hebben de colllega’s
van de groepen 3
tot en met 8
verdiepende
training over
rekenonderwijs,
gekoppeld aan hoe onze ervaringen met de
nieuwe rekenmethode zijn. De collega’s van de
groepen 1/2, tot slot, hebben ook over rekenen
gesproken, voornamelijk in relatie met de
specifieke onderbouwvisie.

Nieuw meubilair
Wat is het al mooi geworden, binnen de school,
ook al zijn we nog niet helemaal klaar met
inruimen, ophangen en afvoeren. Én moet er de
komende periode nog behoorlijk wat
werkzaamheden aan vooral de lokalen worden
gedaan.
In het laatste fotoalbum in de schoolapp kunt u
een fotoreportage vinden van het wisselen van
het meubilair en wat sfeerplaatjes van het
resultaat.




