
Vanuit de directie

Vanwege corona

Na de dinsdagavond bekend geworden
overheidsbesluiten heb ik u woensdag een
bericht gestuurd met de bestuursbrief, die naar
aanleiding van de maatregelen is opgesteld. U
kunt deze brief hier nogmaals vinden.

Als school hebben we u geïnformeerd over de
noodopvang en deze is inmiddels georganiseerd.
Daarbij weten we dat het voor veel ouders
ingewikkeld was of is om op deze korte termijn
opvang voor hun kind(eren) te hebben moeten
regelen, fijn dat zoveel gezinnen dit gelukt is!
Voor wie weet dat ze er gebruik van mogen
maken en het niet anders te regelen was, bieden
we van maandag tot en met donderdag opvang
binnen het gebouw. De leerlingen worden per
“cohort” van twee groepen opgevangen. Dat
betekent dat we een groep 1/2-leerlingen
hebben, een groep 3 en 4-leerlingen, een groep
5 en 6-leerlingen en een groep 7 en 8-
leerlingen. Zij kunnen de school “gewoon”
volgens de normale schooltijden en de altijd
gebruikte schooldeuren in.

We hebben de afgelopen maanden steeds de
bekende coronabesmettingen bijgehouden en
wanneer nodig met de GGD overlegd. We
hebben te maken gekregen met drie
groepsquarantaines, naast een heleboel “losse”
quarantaines. Vergelijkend met andere scholen
vallen de cijfers ontzettend mee, maar elke losse
situatie was voor kinderen, gezinnen en school
schakelen. Laten we hopen dat dit na de
kerstvakantie minder nodig is. Wat in ieder geval
blijft, is de vraag te blijven aangeven als uw
kind besmet is en / of in quarantaine moet. U
kunt dit via de schoolapp en mail blijven doen.
Wanneer het team vakantie krijgt, zullen we dit
minder bijhouden, maar komende week kunnen
we nog actief reageren en registreren.

De GGD heeft voor u als ouder een actuele
zogeheten Nieuwsflits gepubliceerd. U kunt het
via deze link
lezen.

Personeel

Na de vakantie zullen er in de groepen 1/2a,
1/2b en 1/2c een aantal tijdelijke aanpassingen
zijn, wat betreft de bezetting voor de groep. De
ouders van deze groepen zijn of worden
komende week ingelicht. We zijn in ieder geval
heel blij dat juf Annemarie in groep 1/2a zoveel
extra heeft opgepakt en juf Jantine haar draai
inmiddels heeft gevonden. Ook is het heel fijn

dat de
leerlingen van
groep 1/2b in de eerste twee weken na de
vakantie juf Ellen alle dagen voor de klas heeft,
vanwege de beenoperatie van juf Lydia. Tot slot
is het prettig de voor ons zo bekende juf
Marianne in groep 1/2c weer in te zetten en dat
juf Gea daarvoor dagen wil ruilen.

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/2021_12_15_Communicatie_richting_ouders_verzorgers.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2676/File/Brief_ouders_en_verzorgers_(1).pdf

