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Nieuwsflits 2
Maandag 21 september 2020
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u weer een Nieuwsflits van onze school, zodat u op de hoogte bent van de laatste
schoolzaken. Na de zomervakantie mochten we gelukkig weer beginnen op de scholen. Het
coronavirus is echter nog niet verdwenen. Ook dit cursusjaar zal het virus een grote impact hebben op
onze school. In deze nieuwsbrief willen we duidelijkheid proberen te scheppen over de regels rondom
het coronavirus en de gevolgen daarvan.
Ziekte bij leerlingen:
Op het moment dat leerlingen verkoudheidsklachten hebben, mogen ze wel naar school. Hierbij
kunnen we denken aan een snotneus, hoesten of keelpijn. Als kinderen koorts hebben of benauwd zijn
mogen zij niet naar school. Ook als iemand uit het huishouden koorts, benauwdheid of corona heeft,
mogen leerlingen niet naar school.
Als een kind langer dan twee weken thuis moet blijven vanwege ziekte, wordt er door de leerkracht
contact opgenomen met de ouders en wordt er gekeken of (t)huiswerk mogelijk is.
Ziekte bij personeelsleden:
Personeelsleden met klachten, die duiden op corona, blijven thuis. Ook als iemand uit hun thuissituatie
benauwdheidsklachten, koorts of corona heeft, mag het betreffende personeelslid niet komen
werken. Als een groepsleerkracht ziek is, proberen we een vervanger te zoeken, zodat de kinderen wel
les krijgen. Mocht dit niet lukken, dan krijgen de leerlingen vrij. U wordt hierover via de mail op de
hoogte gehouden.
Thuisonderwijs:
Als een groep langere tijd geen les kan krijgen, wordt het thuisonderwijs weer opgestart. Als het
mogelijk is, zal de eigen groepsleerkracht dit doen. Ook hiervan wordt u via de mail op de hoogte
gehouden.
Als het coronavirus bij één of meerdere personeelsleden en/of kinderen wordt vastgesteld, zal de
directie, in overleg met de GGD, een besluit nemen of de school open kan blijven. Mocht de school
voor een periode gesloten moeten worden, wordt het thuisonderwijs voor alle groepen opgestart.
Met deze informatie proberen we wat duidelijkheid te scheppen in de vele regels die op ons afkomen.
Het kan zijn dat er wetgeving of regels worden aangepast. We zullen dan ons beleid daar op aanpassen.
Hierbij willen we nogmaals de extra schoolregels in verband met het coronavirus onder uw aandacht
brengen:
 De kleuters worden bij het hek afgezet. Wel mogen ouders overdag de school in om bijvoorbeeld
een traktatie te brengen. Let er wel op, dat er tussen volwassenen 1,5 meter afstand blijft.
 Er mag getrakteerd worden door kinderen die jarig zijn.
 We zullen blijvend extra aandacht houden voor de hygiëne in de lokalen en andere ruimtes van de
school.
Bij dit alles moeten beseffen dat we veel kunnen doen en regelen, maar dat de Heere alles bestuurt!
Dat hij ook Zijn Zegen zou willen geven over het werk op onze school.
Kerstavond
Vanwege het coronavirus zal de Kerstavond in ‘De Wimpel’ dit jaar niet doorgaan. Op de donderdag
voor de Kerstvakantie hebben de leerlingen van de groepen 0, 1 en 2 de Kerstviering. De leerlingen
van groep 3 tot en met 8 hebben dat op de vrijdagmorgen voor de Kerstvakantie. De Kerstvieringen
worden in de eigen klas op school gehouden.

Medezeggenschapsraad:
Onder aan deze Nieuwsflits treft u een bericht aan van de medezeggenschapsraad.
Tot zover weer het nieuws van onze school. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda (Voor alle data geldt: D.V.)
Donderdag 8 oktober:
Maandag 12 oktober:
Vrijdag 16 oktober:

1e avond met luistergesprekken
2e avond met luistergesprekken
Laatste vrijdag voor de herfstvakantie

Nieuws vanuit de MR:
Beste ouder(s) / verzorger(s),
In de achterliggende week is er door u gestemd over een nieuw lid vanuit de ouders
voor de medezeggenschapsraad. De heer Wilbert van der Male had de meeste
stemmen en is daarom gekozen in onze MR. We willen de heer Van der Male van
harte welkom heten in ons midden en hopen op een goede samenwerking in het
belang van de school, het personeel en de leerlingen.
Namens de MR,
Marco de Groen,
secretaris

