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Maandag 8 februari
Alle kinderen mogen vanaf maandag 8 februari weer naar school. Het is voor kinderen en ouders
goed dat de scholen weer opengaan. We realiseren ons daarbij dat het een spannende tijd is voor
iedereen.
-

-
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Halen en brengen gaat op dezelfde manier als voor de lockdown. De leerlingen kunnen vanaf
8.00 uur op school komen en gaan direct, via hun eigen deur, in de klas. De kleutergroepen
gaan om 13.55 uur uit en de groepen 3 t/m 8 om 14.05 uur, om het aantal ouders en kinderen
te beperken op het plein en daarbuiten. Ouders komen niet op het schoolplein en in school,
maar wachten bij het hek. Ons advies is om een mondkapje te dragen.
Ons dringende advies is om leerlingen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen als zij
op de gang lopen, op het leerplein zijn, etc. In de klas hoeven zij geen mondkapje te dragen.
Alle leerkrachten hebben ook een mondkapje op wanneer zij niet in de eigen klas zijn.
Tijdens de pauzes maken we vakken op het plein. In elk vak speelt een groep, aangezien de
verschillende groepen niet met elkaar vermengd mogen worden.
Kinderen die verkouden zijn, mogen niet naar school. Dit geldt voor alle kinderen.
Kinderen die niet op school komen, vanwege eigen gezondheid of dat van anderen, of
vanwege angst, krijgen werk mee om thuis te maken. Er wordt geen afstandsonderwijs meer
gegeven. Wel zijn er spreekuren waarin de kinderen juf Marieke, juf Lysanne en juf Miranda
vragen kunnen stellen.
Juf Marieke is ervoor de kinderen van groep 5 t/m 8. Op maandag, dinsdag en donderdag van
9.00-11.00 uur en van 13.00-14.00 uur. Heeft uw zoon of dochter een vraag, graag even een
chatbericht sturen naar juf Marieke om je aan te melden. Juf Marieke geeft dan een tijd door
wanneer zij beschikbaar is.
Juf Lysanne en juf Miranda zijn ervoor de kinderen van groep 1 t/m 4. Wanneer bekend is hoe
laat hun spreekuren zijn, hoort u dat.
Tot 4 maart worden er geen meldingen gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Bezetting groepen
Niet alle leerkrachten gaan fysiek aan het werk vanaf maandag 8 februari. Juf Miranda en juf Marieke
komen voorlopig niet op school.
Juf Lisette zal op maandag, dinsdag en woensdag groep 1/2C gaan lesgeven. Juf Petra komt 5 dagen
werken en staat maandag tot en met vrijdag voor groep 1/2A. Dit zal eerst duren tot aan de
voorjaarsvakantie.
Juf Lysanne komt voorlopig ook niet meer terug op school. Zij heeft teveel klachten naar aanleiding
van haar zwangerschap. Zij zal thuis vervangende werkzaamheden gaan uitvoeren. De eerste week is
juf Chantal er de hele week. Vanaf maandag 15 februari komt Inge Faulmann ons team versterken. In
een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.
Juf Marieke haar dagen worden voorlopig overgenomen door invallers en meester Rogier.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

