
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bijna alle kinderen en collega’s die eind november / begin
december ziek waren of in quarantaine zaten, zijn deze week
gelukkig weer op school.
Helaas vraagt het herstel van corona langer dan we van griep
gewend zijn, waardoor het kan voorkomen dat een collega een
dag vervangen moet worden om bij te komen en de werkweek vol
te maken. U zult door de leerkracht zelf op de hoogte worden
gehouden als dit gebeurt.

Zoals u weet hebben wij, net als iedereen, te maken met de
gevolgen van het lerarentekort. Daarnaast hebben we nu ook te
maken met alle gevolgen van de maatregelen rondom Corona.
Dat betekent voor ons dat er een grote uitdaging ligt met
betrekking tot het opvangen van de groepen wegens het verzuim
van de leerkrachten. Iedereen met klachten wordt geacht thuis te
blijven en zich te laten testen, dit geldt zeker ook voor de
leerkrachten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe wij
handelen als dit voorkomt.

Als school hebben we ervoor gekozen enkele activiteiten die wij
normaal gesproken in de laatste week voor de kerstvakantie
plannen, een week naar voren te halen. Vorig jaar begon de
kerstvakantie onverwachts eerder en konden wij bepaalde
activiteiten niet doen. Op dit moment is het nog onduidelijk of de
scholen eerder zullen sluiten. Op deze manier zorgen we ervoor
dat we de activiteiten in ieder geval met elkaar kunnen houden.

Wij wensen u een fijn weekend.

Hartelijke groeten,
namens het team,
Annalies Warnaars
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Nieuw op school

Komende week start
Finn bij Marieke en
Pauline in groep 1/2A.

Wij wensen hem een
leerzame tijd en veel
plezier op school!

Agenda

Kerstvakantie

vrijdag 24 dec t/m
zondag 9 januari
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Even voorstellen…
Juf Kim en haar partner Roland
hebben 22 november jl. een
prachtige zoon gekregen, Thijs. Alle
drie maken het goed en genieten
volop van elkaar.

Wij wensen hen veel geluk!

Wijziging gebruik zelftesten
Sinds deze week mogen kinderen en volwassenen met milde klachten
een zelftest doen. Wanneer de uitslag hiervan negatief is, mag een
kind naar school. Bij een positieve uitslag laat u een extra test doen bij
de GGD. Het RIVM verstaat onder milde klachten: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38
graden.
Worden de klachten erger of wordt reuk- en smaakverlies ervaren, dan
is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD.

Deze wijziging geldt niet voor mensen die zich moeten laten testen
omdat iemand in hun omgeving corona heeft en ook niet voor klassen
die in quarantaine zitten, omdat meer dan drie kinderen positief getest
zijn. Zij moeten voor een test naar de GGD.
Ook geldt het advies om zich te laten testen bij de GGD voor personen
met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of
mensen die in contact komen met kwetsbare personen.
Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de GGD op 030
630 5400.

Zelftesten leerlingen groep 6, 7 en 8
Zoals u weet geldt vanaf 29 november jl. het dringende advies om de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten
het klaslokaal in het schoolgebouw. De volgende stap om de risico's op
besmetting nog verder te minimaliseren is het verstrekken van gratis
zelftesten voor deze kinderen.

Vandaag krijgen de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 daarom voor
komende week 2 testen mee en volgende week nog eens 2.
Wij geven elke leerling in deze groepen de testen mee.
Wanneer u bij uw kind geen test wilt (laten) afnemen, verzoeken wij u
om de testen aan uw zoon/dochter mee te geven en in te laten leveren
bij de leerkracht of schoolleiding.
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Kerstlunch en kerststukjes
Vrijdag 17 december is de
kerstlunch op school. De
tafels worden op deze dag
door de kinderen feestelijk
gedekt en we nemen
uitgebreid de tijd om gezellig
te tafelen. Elke leerling
neemt voor zichzelf een
lunch mee waar ook zeker
kerstlekkernijen bij mogen
zitten.
De gymlessen gaan voor de groepen 3 t/m 8 ook door deze vrijdag.

Komende week worden op school ook in
elke klas de kerststukjes gemaakt. U
ontvangt via Parro een bericht van de
leerkracht(en) wat de kinderen
meenemen naar school en wanneer ze
de stukjes maken.

Vervangingen
Onze school doet zijn uiterste best om bij afwezigheid van leerkrachten
het onderwijs door te laten gaan, bijvoorbeeld doordat personeel met
andere taken voor de klas gaat. Ook kan het gebeuren dat een groep
leerlingen tijdelijk thuisonderwijs krijgt. Hoewel wij hier geen
voorstander van zijn, kan het soms niet anders.

Als een leerkracht afwezig is wegens ziekte (geen Corona) of
quarantaine zoeken wij vervanging voor de groep. Dit kan een collega
zijn of een externe leerkracht uit de vervangingspool.
Wanneer een groep in quarantaine moet, gaan de kinderen over op
thuisonderwijs voor de duur van de quarantaine.
Indien er binnen een school te veel besmettingen zijn, kan de
schoolleiding besluiten om voor de hele school over te schakelen op
thuisonderwijs. Dit gaat altijd in overleg met het bestuur en de GGD.
Samen besluiten ze voor welke duur de school thuisonderwijs biedt.

In alle gevallen van thuisonderwijs bieden wij als school noodopvang
voor de leerlingen van ouders met een vitaal beroep.
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Het lerarentekort, nu en in de toekomst
Om zoveel mogelijk leerkrachten aan ons te binden, gebeurt er al van
alles. Samen met de lerarenopleiding proberen we zoveel mogelijk
leraren op te leiden, te werven én te behouden. Ook mensen uit
andere beroepen zijn welkom om voor het onderwijs te kiezen en na
een speciale opleiding (zij-instroom) voor de groep te gaan staan.
Dankzij deze ‘leraar-in-opleiding’ kan het lerarentekort voor een deel
worden aangevuld. Het lost het lerarentekort echter niet op.
Verder bieden we zittend en nieuw personeel op school zo goed
mogelijk begeleiding en scholing. Op deze manier willen we er alles
aan doen om bestaand personeel voor onze stichting te behouden.

We doen al het mogelijke om de kwaliteit van het onderwijs op peil te
houden. We hopen dan ook dat u begrip toont voor de nijpende
personeelssituatie op school. Elke dag werken onze leraren en het
ondersteunend personeel hard en gemotiveerd aan goed onderwijs
voor de kinderen.

Noodlokalen in aanbouw
Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing
van de noodlokalen gestart. Als er geen onvolkomenheden optreden
tijdens de opbouw, zullen de noodlokalen nog voor de kerstvakantie
worden opgeleverd.
De inrichting volgt zo snel mogelijk na de kerstvakantie en dan kunnen
we ook gebruik gaan maken van de ruimtes. We zullen u t.z.t.
informeren over het gebruik van de noodlokalen.


