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Studiedag: leerkrachten aan de slag, kinderen vrij
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Start Herfstvakantie

okt
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Herfstvakantie voorbij, de school gaat weer beginnen, hoera!

Jarige
8 september
9 september
11 september
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Sam, 8 jaar
Anastasiia, 12 jaar
Kees, 8 jaar
Niek, 8 jaar
Quinten, 7 jaar
Milan, 9 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Corona-klachten?

De eerste weken zitten er alweer op. We zijn blij dat we weer op een ‘normale’ manier aan de
kinderen kunnen lesgeven. Een gezellig vol schoolplein, vrolijke kinderen en hier en daar een
knuffel, het doet ons goed.
Toch blijven we wel alert, want Corona is nog niet uit de lucht. Leerkrachten moeten nog steeds op
1,5 meter afstand van elkaar en ook in het contact met u als ouder/verzorger is het nog steeds
merkbaar. We wassen met grote regelmaat met de hele klas de handen en de ramen en deuren
staan open om de boel goed te ventileren.

Maar er ontstaan ook al weer wat onduidelijkheden over wanneer blijf je nu thuis en wanneer kan
je gewoon naar school. Daarom nog even wat punten op een rijtje.
De belangrijkste boodschap blijft: Klachten? Blijf thuis!
Stel dat iemand met klachten naar school gaat en later besmet blijkt... Dat heeft dan vervelende
gevolgen. Het is belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen.
Het gaat om de volgende klachten:
●
●
●
●

Verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
Hoesten, benauwdheid
Plotseling verlies van reuk of smaak
Koorts boven de 38 graden

Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft of benauwdheid (als iemand alleen verkouden is
hoeven anderen niet thuis te blijven.) Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven
herinneren. Als we ons hier allemaal aan houden, kan iedereen met een vertrouwd gevoel naar
school komen.
Kinderen uit groep 1 en 2 mogen wel naar school als ze alleen verkouden zijn, zonder koorts,
hoesten en niezen. Zij blijven wel altijd thuis (verkouden of niet) als een huisgenoot positief getest
is of als er binnen het huishouden iemand is met koorts en/of benauwdheid (zie bijgaand document
“Beslisboom 0 t/m 6 jaar dat in een aparte bijlage bij deze weekbrief verstuurd wordt).
Mocht/ mochten uw kind(eren) thuis komen te zitten dan zullen wij in onderling overleg met u
kijken wat ze thuis kunnen doen om toch onderwijs te blijven volgen. Dit starten wij echter pas op
als uw kind “langere” tijd thuis komt te zitten.
Tot slot willen wij u adviseren om de kinderen bij minder weer een trui of vest mee te geven naar
school. Ook op frissere dagen staan de ramen open en dan kan het lekker zijn om iets aan te
trekken.

Mag mijn kind naar school?

Voor alle duidelijkheid sturen wij u in twee aparte bijlagen de Belisboom-neusverkouden kind toe.
Daarin staat overzichtelijk aangegeven hoe te handelen als u een hoestje of iets dergelijks hoort bij
uw zoon of dochter.

Informatieavonden

In de maand september bent u gewend om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen in de
nieuwe groep van uw kind. Dit is tevens een mooie gelegenheid voor het verduidelijken van
afspraken, het stellen van vragen enz… maar dat was zoals het tot nu toe ging.
Ondertussen is het duidelijk dat een informatieavond met ouders in het lokaal van uw kind NIET
Corona proof is.
U krijgt binnenkort een bericht van de leerkracht van uw kind met daarin gegevens hoe u de
informatie nieuwe stijl gaat ontvangen.

Luizencontrole

Hier kunnen we echt een succesje melden. Het aantal luizenouders was groot (natuurlijk heel leuk
als je de school in mag en je kind aan het werk kan zien) en het aantal kinderen dat last heeft van
de snoodaards was: 1.

Op de tweede woensdag na de herfstvakantie rukt de brigade opnieuw uit! Mocht u zich willen
aansluiten? Altijd welkom! U kunt zich aanmelden bij Marriët, de moeder van Finn uit groep 8.

Muizen en oren

Kinderen komen trots vertellen dat ze een nieuwe muis of eigen oortjes hebben gekregen. Fijn dat
dit gebeurt en alle hulpmiddelen

Jeelo
Zorgen voor jezelf en anderen (herhaling)

Mocht u nog ideeën hebben voor een presentatie of een activiteit? In weekbrief 3 kunt u de
beroepen vinden die bij het thema passen.

Nieuws uit de groepen
Groep 3
Speelgoed mee op vrijdag

En naast het vele leren, mogen de kinderen van groep 3 natuurlijk ook nog spelen. De vrijdag is de
dag dat ze speelgoed van huis mee mogen nemen, dat is toch altijd iets speciaals en leuks, een
happy hour voor hen zeg maar.

Groep 5 & 6

Jantje Beton

De kinderen van groep 7 en 8 werpen zich op de Kinderpostzegelactie om zich voor anderen in te
zetten; de kinderen van 5 en 6 doen Jantje Beton, een organisatie die zich bezighoudt met het
kunnen spelen van kinderen.
Op school krijgen zij een fantastische instructie, zodat zij helemaal weten hoe ze op 1,5 m afstand
langs de deur moeten gaan om het kunnen spelen van kinderen onder de aandacht te brengen.
Deze actie loopt van 9 tot 23 september.

Groep 6
Schooltuintjes en soep koken
Rarara welke soep zal het worden….

De kids van groep 6 gaan samen met Zoë naar de tuintjes om alles van hun landje af te halen en …
zo wordt er gefluisterd… ze gaan daarna aan de slag om soep te koken. Het bouillonblokje mag
natuurlijk niet ontbreken! U hoort en ziet er wel van.

Groep 3 t/m 8
Gevraagd: tuin begeleider(s)

Als u een groen handje kunt uitsteken, worden de kinderen vrijdagmiddag fijn begeleid…

Post/informatiekastje:
Geen post deze week.

