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Beste ouders/verzorgers,
Na een weekje school en daarna een weekje vakantie zijn we afgelopen maandag met goede
moed weer aan de slag gegaan. Het voelt goed dat de school weer open is en dat we alle
kinderen weer live zien. Uiteraard vinden we het ook spannend. De dreiging van de Britse
variant (en andere mutaties) is nog steeds hoog en we zien dat het ook al in een paar
gezinnen van school heeft toegeslagen. Gelukkig werd hier door de ouders adequaat op
gereageerd en heeft het nog niet geleid tot klassen die in quarantaine moeten.
Dit lijkt echter een kwestie van tijd tot het een keer wel zal moeten gebeuren. Daarom bij
deze een korte herhaling van de regel:
Mocht in een gezin van een leerling of leerkracht van onze school een coronabesmetting
zijn, gaat de leerling of leerkracht gedurende 5 dagen in quarantaine en kan er na 5 dagen
een test worden afgenomen. Is deze negatief, mogen ze hierna weer naar school. Als de
leerling of leerkracht zelf positief getest is, moet de hele klas gedurende 5 dagen in
quarantaine en krijgen ze van de leerkracht thuisonderwijs. Na 5 dagen kan er getest worden
en als deze negatief is, kunnen ze weer naar school.
Mocht er om een bepaalde redenen niet getest worden geldt een quarantaine van 10 dagen.
Hierna mogen ze dan weer naar school (mits klachtenvrij).
Toetsen en gesprekken
Zoals ik al eerder aankondigde zullen er de komende tijd de nodige toetsen worden
afgenomen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. Wij gaan er vanuit dat de lockdown (maar
wellicht wel de hele coronacrisis) best een impact heeft. Zo zullen we de uitslagen van deze
toetsen ook bekijken. We zijn al druk bezig te bekijken hoe we de komende maandag inhoud
gaan geven aan ons onderwijs om de effecten van corona zo snel mogelijk weg te werken.
Dit geldt niet alleen voor de leerprestaties, maar ook het welbevinden, de motoriek en de
sociale ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol in. Zoals we het nu zien zal ook de
regering ons hierin ondersteunen met middelen.
Tijdens de rapportgesprekken kan de leerkracht u meer vertellen, maar kunt u ook zelf
vertellen of u een verandering bij uw kind heeft gezien tijdens deze periode. Het inschrijven
voor de gesprekken verloopt via Social Schools. U wordt hier de door de leerkracht voor
uitgenodigd.
Juf Femke
Juf Femke worstelt al een lange tijd met haar gezondheid en fysieke klachten waardoor zij
haar werk niet naar behoren kan doen. Omdat er korte termijn geen uitzicht is op
structurele verbetering en dat dat gevoelsmatig een nog grotere druk op haar legt, heeft ze
besloten om (tijdelijk) uit het onderwijs te gaan. Per 1 mei zal ze niet meer bij ons in dienst
zijn. Voor haar is dit een enorm dilemma geweest, want ze voelt zich juf in hart en nieren,

maar ze hoopt dat het haar dermate rust geeft dat het herstel sneller verloopt. Wellicht dat
ze dan na verloop van tijd weer terug in het onderwijs stapt.
We nemen, zodra het kan, op een goede manier afscheid van haar, maar voor nu wil ik haar
alvast bedanken voor alle jaren inzet voor de school. Een juf Femke in goede doen was een
verrijking voor de school en een cadeautje voor de kinderen.
We wensen haar een heel spoedig herstel en hopelijk tot ooit!
Typeles
In de bijlage vindt u een aanbod voor online typeles via teams voor groep 6-7-8
Wellicht interessant?
Komende activiteiten
Donderdag 4 maart
Maandag 8 maart
Vrijdag 12 maart
Zondag 14 maart
Donderdag 18 maart
Dinsdag 23 maart
Woensdag 24 maart

Streewise (gecanceld vanwege Corona)
uitnodigingen rapportgesprekken groep 3 t/m 8
juf Miriam jarig
juf Armanda jarig
Kangoeroewedstrijd (rekenen)
MR vergadering
Grote rekendag

Tot zover deze 7e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ik wens jullie allemaal weer goede, gezonde, prettige, rustige en coronavrije dagen.
Zorg goed voor elkaar!!!
Volgende nieuwsbrief: 26 maart
Met vriendelijke groeten,
Kees Willemse, directeur

