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Uit de directiekamer
Beste ouders/verzorgers,
Af en toe is het goed als we afspraken even herhalen. Gezien het toenemende aantal Covid-19 besmettingen is het van groot belang dat we allemaal weer wat alerter zijn. Vandaar nog even wat duidelijkheid over bepaalde zaken. Bij het ophalen, zien we het
liefst dat dit door één persoon wordt gedaan én dat de 1,5m afstand tot elkaar wordt bewaard. Bent u compleet dan verlaat u
samen snel de omgeving van de school en regelt u eventuele 'afspreekplannen' elders. Het is fijn dat opa’s, oma’s, oppas etc. dit
ook op de juiste wijze invullen. Het schoolplein betreden is helaas nog steeds niet toegestaan. Afspraak op school? U bent uiteraard van harte welkom maar wel op het door de leerkracht aangegeven tijdstip. We vragen u vriendelijk pas op het afgesproken
tijdstip de school te betreden en uw handen te desinfecteren bij onze desinfectiezuil. Bent u te vroeg dan zullen wij u vriendelijk
verzoeken buiten te wachten. We vragen in deze om uw begrip. Afspraken vinden altijd plaats een half uur na schooltijd. Komt u
tussendoor uw zoon of dochter ophalen bijv. i.v.m. een artsenbezoek of ziekte dan dient u te wachten in het halletje bij de voordeur. Er komt iemand naar u toegelopen om u verder te helpen.
Vanaf maandag 21 september geldt voor leerkrachten en medewerkers die cruciaal zijn voor het onderwijs dat zij voorrang krijgen bij testen voor COVID-19 zodat zij zo snel mogelijk bij een negatieve uitslag weer onderwijs kunnen verzorgen. In de praktijk
blijkt dat dit niet het beoogde effect heeft en leerkrachten soms meerdere dagen geen les kunnen geven omdat zij zich in de
testfase bevinden en/of wachten op de uitslag. Tot op heden hebben wij het goed met elkaar kunnen oplossen en is er geen sprake geweest van lesuitval. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over hoe wij omgaan met de afwezigheid van een collega.

Tot slot wil ik afsluiten met het delen van leuk nieuws! We zijn druk bezig met het “uiterlijk” van de school. De hal, kantoorruimtes en de gangen zijn ver opgeruimd. Het komende jaar gaan we gebruiken om te kijken hoe we de hal verder kunnen opknappen. Te denken valt aan het podium verder opknappen, schilderen, licht en geluid en….nieuw MEUBILAIR! We hebben de afgelopen maanden tenslotte ervaren dat onderwijs zich niet alleen beperkt tot het eigen klaslokaal. Hoe mooi zou het zijn als we ook
de hal meer kunnen gaan benutten voor het onderwijsaanbod. Kortom een leuk project.

Met vriendelijke groet,
Maartje Schalk
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Wethouder Daan Quaars op bezoek op de P&P
Vandaag was de Groene Voetstappen uitslag en de wethouder kwam op bezoek op
onze school. We hebben een week bijgehouden hoe we naar school toe kwamen en
hoe weer terug naar huis.
Juf Arianne gaf de mededeling en we waren in de grote hal.
Heel veel scholen deden hieraan mee.
De 2 groepen van juf Arianne (1-2c) en juf Elise (5b) mochten erbij zijn.
Lot en Kaylin mochten aan de wethouder een groot vel geven waarop het aantal
gelopen, gefietste of gestepte/geskate voetstappen stonden...... 20.131 stappen zijn
er tijdens de Groene Voetstappen week gezet door de 15 scholen die meededen.
Lot Flach en Julian van Popering, groep 5b

Stappenplan bij vervanging
Geen geld om mee
te doen?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor
kinderen en jongeren uit gezinnen
waar te weinig geld is voor voetbal,
muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag
doen. Aanvragen voor een bijdrage
worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht,
buurtsportcoach, sociaal wijkteam of
schuldhulpverlener.
Ook via onze school kunt u een beroep doen op het jeugdfonds sport
&cultuur. Neem hiervoor contact op
met Maartje Schalk;

maartjeschalk@inos.nl

Indien er een collega afwezig is treedt het stappenplan (zie hieronder) bij vervanging in werking. We hebben dit plan zorgvuldig opgesteld maar merken hoe
moeilijk het soms is om de continuïteit van het onderwijs organisatorisch en kwalitatief te waarborgen. De nieuwe situatie waarbij kinderen met verkoudheidsklachten naar school mogen komen zal mogelijk voor praktische problemen zorgen. Niet eens zozeer vanwege Covid-19, maar omdat leraren hierdoor vaker
geveld zullen worden door verkoudheid, waarbij zij zich wel moeten laten testen.
Vooral bij de afwezigheid van meerdere leerkrachten kan dit tot bezettingsproblemen leiden. Het lerarentekort, een thema wat vorig jaar met de onderwijsstakingen aan bod is geweest, speelt daarin een grote rol.
Naarmate het najaar vordert kan de continuïteit van onderwijs op onze scholen
verder onder druk komen staan. We zullen onze uiterste best doen om volgens
het eerder genoemde protocol te handelen en om het onderwijs zoveel mogelijk
doorgang te laten vinden. Helaas kan er toch een moment ontstaan waarop we u
zullen moeten verzoeken uw kind(eren) thuis te houden.
Stappenplan bij vervanging
Stap 1. Vervanger aanvragen.
Stap 2 A. Er is een vervanger beschikbaar.
Stap 2 B. Er is geen vervanger of onderwijsheld beschikbaar. We lossen het intern op.
Stap 3. Er is geen vervanger of onderwijsheld beschikbaar en een interne oplossing is
niet mogelijk:
We verdelen
aantal groepen
Groep ½ → over de groepen ½
4 groepen
(verdelen van de groepen alleen op woensdag. Op alle andere dagen verzoek aan ouders om
kind thuis te houden)
Groep 3 → over de groepen 3
2 groepen
Groep 4 → over de groepen 3,4
4 groepen
Groep 5 → over de groepen 4,5
4 groepen
Groep 6 → over de groepen 5,6
5 groepen
Groep 7 → over de groepen 6,7
5 groepen
Groep 8 → over de groepen 7,8
5 groepen
Stap 4. Als een dag (of langer) van te voren bekend is dat er geen vervanging beschikbaar is, ontvangt
u een mail waarin staat uw kind thuis mag blijven. Kinderen bij wie dit niet mogelijk is, mogen naar
school komen. Zij gaan eerst naar het eigen lokaal en worden vervolgens verdeeld door TC-er of directeur.
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Medisch protocol op school
Geeft u de rapportmap
mee aan uw kind?

Op school krijgen wij regelmatig te maken met leerlingen die klagen over pijn.
Vaak gaat het over hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Met eenvoudige middelen is dit te verhelpen. Deze middelen mogen wij nadat wij u als ouder om toestemming hebben gevraagd verstrekken.
Ook krijgen wij in de praktijk steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger
(s) om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

En

Wanneer uw kind een medische aandoening of een allergie heeft waarbij het
van belang is dat wij op een specifieke manier handelen in sommige situaties,
vragen wij u als ouders om een medisch protocol in te vullen en op te stellen.
Indien dit voor uw kind van toepassing is ontvangt u hier van de groepsleerkracht een bericht over. De leerkracht zal u vragen een medisch protocol in te
vullen en te ondertekenen.

Ook dit jaar is er weer
een leerlingenraad!!
In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich
voor.

Ontvangt u volgende week geen bericht maar is dit wel van toepassing op uw
kind neem dan even zelf contact op met de leerkracht. In het kader van veiligheid en gezondheid is het van belang dit goed met elkaar te regelen!

