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AGENDA
Datum
Dinsdag 15 september
Woensdag 16 september

Gebeurtenis
Opening Leerarrangement 1
Studiedag
Alle leerlingen vrij

VANUIT DE DIRECTIE
De eerste weken zitten er weer op. We zijn fijn gestart. Afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van de "gouden" weken, waarin aandacht is voor de groepsdynamiek en het vinden
van een fijne positie in de groep. Vanuit het Montessori-gedachtegoed vinden we het heel
belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school, hun welbevinden staat centraal.
Komende week starten de kennismakingsgesprekken. Fijn om weer ouders
in de school te mogen ontmoeten. Wegbrengen en ophalen verloopt
naar ons idee vrij goed. Dank aan ouders voor jullie medewerking.
In de eerste weken hebben we nog geen ouders gevraagd voor het begeleiden van kleine groepjes kinderen op school. Dat gaat wel weer gebeuren, mits er geen klachten zijn uiteraard en er registratie plaats vindt.
Aanstaande woensdag 16 september zijn de kinderen vrij, wij gaan als
team, samen met de mensen van Kinderstad, verder met de plannen van
het realiseren van een Montessoriaans Kindcentrum. Uiteraard houden wij
jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Wens ik iedereen een fijn en gezond weekend.
Namens het team,
Conny Rijnen

CORONA
In de bijlage vindt u een brief vanuit Xpectprimair met daarin de uitleg van de eventuele
consequenties betreffende het coronavirus.
Als een leerkracht thuis moet blijven wegens verkoudheid of quarantaine, doen we als school
onze uiterste best om interne collega’s de groep te laten draaien. Mochten we bij uitval van
collega’s de vervanging niet meer intern kunnen oplossen, zullen we groepen leerlingen naar
huis gaan sturen.
Uiteraard vinden we deze maatregel niet de beste oplossing maar we kunnen niet anders.
Momenteel is de testcapaciteit bij de GGD niet toereikend. Hierdoor ontstaan wachttijden en
ondertussen kan de leerkracht niet komen werken. Als de leerkracht na verloop van tijd toch
een test heeft kunnen aanvragen, duurt het nog minimaal 48 uur voor hij/zij de uitslag krijgt.
Laten we met z’n allen hopen dat we allemaal ons gezond verstand gebruiken en de RIVM
voorschriften/adviezen goed naleven. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem
dan gerust contact op met de leerkracht/ directie.
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THUISBLIJVEN OF NAAR SCHOOL
Wij krijgen regelmatig de vraag wanneer de kinderen thuis moeten blijven
Hieronder een schema dat u kunt raadplegen wanneer uw kind gezondheidsklachten heeft.
We hopen dat dit schema ouders/verzorgers helpt bij het bepalen of je kind wel of niet naar
school kan komen.
Aan de ouders van de leerlingen van groep 1-2 willen wij vragen de kinderen een eigen pakje zakdoekjes of, nog beter, snoetenpoetsers mee te geven.

