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Versoepelingen in het basisonderwijs
Met ingang van maandag 20 september hoeft een hele groep niet meer naar huis als een leerling
positief test op corona. Bij meer besmettingen in de groep of school geeft de GGD-advies op maat.
De procedure werkt als volgt. Zodra een leerling positief op corona test, is het aan de GGD om
onderzoek te doen. Nauwe contacten als broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes krijgen een
quarantaine advies. Bij een besmetting van een leerling gaat er een signaal naar het scholenteam van
de GGD. Als zij meerdere signalen krijgen van besmettingen in de klas of in de school, nemen zij
contact op met de school voor een passend advies. Dit advies op maat verschilt per school of per
situatie. Maatregelen worden dus alleen genomen bij meerdere besmettingen.
De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij
verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar zich laten testen in de
GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine.
Regelmatig handen wassen, hoesten in de elleboog blijven basisregels.

Ouderinfoavond
Dinsdag 21 september was de informatieavond. Tijdens deze avond kregen de ouders informatie
over het werken in de klas, over de Gouden Weken en groepsvorming, maar ook over wat wij van
ouders verwachten en wat ouders van ons mogen verwachten.
Wacht niet te lang met contact opnemen. Mochten er
onduidelijkheden zijn of komt uw kind met verhalen thuis, vraag
dan bij de leerkracht om verduidelijking.
Als uw kind naar de dokter of tandarts moet, dit graag aangeven
bij de eigen leerkracht middels een briefje of mailtje. Als er
sprake is van spoed, graag direct contact zoeken met school
door even te bellen.
Leerkrachten proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op
de mailtjes die ze van jullie ontvangen. In principe wordt er na
17.00 uur en in het weekend geen mail beantwoord.
Wij zijn er samen voor uw kind, zodat uw kind zich optimaal kan
ontwikkelen en met plezier naar school gaat!

Invalproblematiek
Er zijn te weinig invallers om alle invalaanvragen op te lossen. Afgelopen dagen hebben we gelukkig
intern de inval op kunnen lossen, maar dat zal niet altijd lukken.
Indien een leerkracht afwezig is wordt deze in principe vervangen.
Als er geen vervanger beschikbaar is dan zijn er de volgende afspraken:
De groep wordt de eerste dag niet naar huis gestuurd. Er wordt intern naar de meest goede
oplossing gezocht.
De tweede dag kan een groep vrij krijgen. Ouders worden de dag ervoor geïnformeerd.
Indien vervanging nodig blijft, maar niet voorhanden is, wordt aan een en dezelfde groep niet meer
dagen vrijaf gegeven, maar wisselen we de groepen af.

Groep 2 is naar het Klooster geweest
Dinsdag 21 september zijn de kinderen van alle groepen 2 met de bus naar het kloostermuseum in
Ter Apel geweest. Het was zo gezellig, alleen de busreis was al genoeg geweest. Ook omdat we
samen hebben gezongen voor Sem uit groep 2c. Hij was jarig die dag.
Bij het klooster zijn we in twee groepen verdergegaan, de rode en de groene groep. We moesten op
zoek naar kattenpootjes en puzzelstukjes. Het leukste vonden de kinderen toch de ziekenzaal. Ze
mochten de bedden uitproberen en een aantal kinderen kregen een verbandje om. Door de
kruidentuin rennen was ook even fijn na al het luisteren.

De tandarts in school
Vandaag is de tandarts op bezoek geweest bij de groepen 1 en 2. Samen hebben we vragen bedacht.
Ze ging ons wat vertellen over het beroep tandarts. Ook hebben we geleerd hoe we goed onze tanden
moeten poetsen. We kregen van alles mee; een tandenborstel, tandpasta en een poets diploma.
Het was erg informatief en leuk voor de kinderen. En voor thuis……Goed poetsen maar!

Schoolfotograaf
Op woensdag 29 en donderdag 30 september komt de schoolfotograaf
op school.
Op woensdag worden alle individuele foto’s gemaakt en de
groepsfoto’s.
Op donderdag worden de foto’s gemaakt met broertjes en zusjes. Dit
geldt alleen voor de broertjes en zusjes die op school of op de
peuterspeelzaal/dagopvang zitten.
De fotograaf werkt dit schooljaar met een zwarte achtergrond. Dan kunt
u hier eventueel rekening mee houden wat betreft de keuze van de
kleding.

