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We gaan weer van start 
Robert Joosten 

 

We hopen dat iedereen de vrije tijd naar wens heeft kunnen doorbrengen in de afgelopen weken. De 

afgelopen dagen is er flink voorbereid. Alles is aan kant, extra schoongemaakt, spullen klaargelegd, 

kortom; we zijn er weer helemaal klaar voor. Jullie zien op de teamfoto alle vertrouwde gezichten terug, 

met drie nieuwe! 

Graag stel ik aan jullie voor: Damir, Luc en Joeri. 

 

 

 

Damir werkt als leerkracht bij ons op school als extra leerkracht. Hij vervangt bij afwezigheid van 

collega’s; als deze er niet zijn ondersteunt hij groepen. In het afgelopen jaar werkte hij in Blerick op 

Speciale Basisschool De Schans.  

Joeri en Luc zijn beide 3e jaars Pabo-studenten, zij komen in groep 1-2 en groep 4. Voor de kinderen 

zeker geen onbekenden; zij zijn heel actief in het verenigingsleven van Grubbenvorst. 

 

Maatregelen rond Covid19 
Robert Joosten 

 

We blijven op de goede weg! 

#samenbewust 

 

Zoals voor de zomervakantie aangekondigd blijven we nog werken volgens de regels van vóór de 

zomervakantie. Zie beneden nogmaals de afspraken en plattegrond als geheugensteun. 

 

                                                                         



 

Nieuwsbrief 

DE SAMENSPRAAK 
augustus 2020 – 01 

 

 
 

Coronamaatregelen 
● Leerlingen en huisgenoten met klachten die op 

Corona lijken? Blijf thuis! 
● Als een leerling ziek wordt, moeten de 

ouders/verzorgers het kind direct komen halen. 
● Kom kinderen zo laat mogelijk naar school brengen en 

halen. 
● Ouders en andere volwassenen mogen voorlopig niet 

in de school komen, behalve als er toestemming van 
Robert is. Dit is nodig om de 1,5m afstand tussen 
volwassenen zo goed als mogelijk te garanderen. 

We hanteren het gewone rooster 
maandag 8.30u - 15.00u. groep 1 t/m 8 
dinsdag                 8.30u - 15.00u. groep 1 t/m 8 
woensdag 8.30u - 12.15u. groep 1 t/m 8 
donderdag 8.30u - 15.00u. groep 1 t/m 8 
vrijdag                    8.30u - 12.00u.    groep 1 t/m 3 
vrijdag                    8.30u - 15.00u.    groep 4 t/m 8 
  

Leerkrachten 
● Leerlingen krijgen de eigen leerkrachten. 
● Personeel is zo min mogelijk op school. 
● Personeel is z.s.m. na lestijd naar huis. 
● Personeel met Corona-achtige klachten blijft thuis, en 

worden (waar het kan) vervangen. 
● Damir Popovic is een nieuwe collega, hij wordt vaste 

vervanger bij ons op school. Welkom! 

Communicatie 
We willen beschikbaar en bereikbaar zijn. We doen dat via het 
ouderportaal en schooltelefoon.  
 
Als school belt, gebeurt dit via het ouderportaal. Er staat dan 
anoniem in het scherm. 
 
 

Onderwijs 
● Leerkrachten hebben de focus op het complete 

onderwijsprogramma. Bij de basisvakken richten we 
ons op de hoofddoelstellingen. Wereldoriëntatie en 
creativiteit zijn belangrijke kennisvakken. Beweging 
wordt buiten gedaan volgens een rooster.  

● Alle presentaties, vieringen, feesten en uitstapjes zijn 
nog steeds afgelast voor ouders. We kunnen 
onvoldoende 1,5m afstand garanderen. 

● Om dezelfde reden sturen we de ouderhulplijsten nog 
niet rond. 

 

Overblijven mag weer 
2 opties: 

● Kinderen gaan naar huis eten. Ze komen 12.55 weer 
naar school terug. 

● Kinderen blijven over. Ze eten met de leerkracht in de 
klas, buitenspelen gebeurt met de 
overblijfmedewerkers. 
Geef kinderen een kant en klaar lunchpakket mee 
met een eigen beker drinken, die ze zelf open kunnen 
maken. In de klas maken we geen water of eten 
warm en schillen we geen fruit. Voorzie alles van 
naam. Dit alles vanwege veiligheid. Het overblijven 
moet ook weer betaald worden. Geef dit door via het 
ouderportaal of aan Yvonne. 

Hygiëne 
● Handen wassen blijkt de meest belangrijke 

hygiënemaatregel te zijn. We blijven zorgen voor extra 
handen wassen. 

● Als BHV nodig is dragen leerkrachten wel 
handschoenen en mondkapjes. 

● Toiletten en materialen worden dagelijks meermaals 
grondig gereinigd. 

● Onze luchtverfrissings-installatie is veilig en voldoet 
aan de eisen. 

BSO ‘t Nest 
Kinderen die meegaan naar de BSO worden opgehaald in de 
hal.  
Medewerkers van de BSO houden afstand. 
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plattegrond met richtingen en looproutes 

 

 

 

Verbouwing gedurende de zomervakantie 
Robert Joosten 

 

Onze “oude bibliotheek” is losgekoppeld in de zomervakantie en verhuisd naar OJBS De Omnibus in 

Baarlo. Wij hebben er weer een groot stuk schoolplein voor terug ontvangen. Het is bijna klaar, wegens 

een onvoorzien technisch probleem wordt het plein maandagochtend afgemaakt. Graag even opletten 

voor het stuk dat afgezet is met lint en het hek dat nog los staat. 

 

                                                                         


