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Brief bestuur
In de bijlage een brief van het bestuur.

Vervangingsproblemen
Het is momenteel bijna niet mogelijk om vervanging te krijgen. Inmiddels hebben we twee
leerkrachten met corona. Juf Gwen en juf Chantal zijn beide positief getest.
Uiteraard doen we ons best om intern een oplossing te zoeken en deze week is het gelukt om de
vervanging rond te krijgen, maar dat zal helaas niet altijd lukken.
Dit kan betekenen dat een groep op school geen les kan krijgen. Omdat dit een organisatorische
reden is (er is geen vervanging beschikbaar), moeten we wel noodopvang bieden. We werken onder
schooltijd nog in cohorten, dus de kinderen in de noodopvang kunnen niet in een andere groep
ondergebracht worden. Als er geen teamlid beschikbaar is, betekent dit zelfstandig op de gang
werken aan herhalingsstof. Aan u dan ook het dringende verzoek om zoveel mogelijk uw kind(eren)
in de thuissituatie op te vangen indien de groep van uw kind niet naar school kan vanwege
vervangingsproblemen.
Voor alle duidelijkheid: bij afwezigheid van een leerkracht door corona of quarantaine, wordt er geen
noodopvang geboden. De kinderen krijgen dan online onderwijs als de gezondheid van de leerkracht
dit toelaat. Anders kunnen ze thuis werken aan herhalingsstof.
We begrijpen heel goed dat dit voor u als ouder(s)/verzorger(s) heel lastig is en we doen ons uiterste
best om te voorkomen dat een groep niet naar school kan.

Corona
Om alle besmettingen goed in kaart te krijgen, vragen wij u het volgende:
Als uw kind besmet raakt met het coronavirus, wilt u dan:
De leerkracht en de directeur van de school op de hoogte brengen;
in de berichtgeving doorgeven wat voor klachten uw kind heeft;
en of wij de naam van uw kind mogen noemen in de berichtgeving naar de ouders van de klas van
uw kind.
U mag dit aangeven via jla@marenland.org

Rots en Water
De afgelopen weken hebben de groepen 5 t/m 8
weer Rots en Water lessen gehad, inmiddels hebben
we 4 van de 6 lessen afgerond. In deze lessen doen
we afwisselend spelletjes en oefeningen die we
tussendoor met elkaar bespreken. Hierbij staat Rots
voor sterk zijn; voor jezelf en opkomen voor de
ander en Water voor vriendschap en oog hebben
voor elkaar. We doen bijvoorbeeld oefeningen
waarbij de aandacht ligt op wat er met je lichaam
(vooral je ademhaling) gebeurt als je stress hebt,
bang of boos bent. En hoe je kunt zorgen dat je je
weer rustig gaat voelen. Verder besteden we
aandacht aan focus, hoe houd je je focus terwijl er
om je heen van alles gebeurt?
Ook samenwerken en zelfverdediging komen aan bod. Dit laatste oefenen we o.a. met stootkussens.
Doel bij Rots en Water is nooit om te leren vechten, maar alleen om jezelf te verdedigen mocht dit
nodig zijn. Hiermee wordt het zelfvertrouwen vergroot en kinderen worden zich meer bewust van hun
eigen (mentale) kracht. Voor de voorjaarsvakantie worden de lessen afgerond, maar ook in de klas
kunnen bepaalde oefeningen of reflectievragen worden herhaald zodat de aangeboden vaardigheden
ook onderhouden worden.

Bereikbaarheid – wijzigingen
Mochten er wijzigingen zijn in de gegevens die bij ons op school
bekend zijn, zou u deze wijzigingen per mail willen doorgeven?
Bijvoorbeeld een verhuizing, ander telefoonnummer, etc. Dan
kunnen wij dit verwerken in ons systeem. U kunt dit doorgeven via
jla@marenland.org

