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Beste ouders,

11 september 2020.

Hierbij ontvangt u van ons de twee wekelijkse info. Ondanks alle CORONA-perikelen en maatregelen, draait
de school op volle toeren. In alle groepen wordt hard gewerkt. Ook zijn we al aan het nadenken hoe we sint en
kerst zo goed en veilig mogelijk kunnen vieren. Mits dat tegen die tijd mogelijk is. Er is weer genoeg te
vertellen. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
Het thema van deze weken gaat over “Respecteren”. Respecteren kun je op drie verschillende manieren
uitleggen. Het kan gebruikt worden voor het erkennen van een bijzondere prestatie, b.v. in de sport, of iemand
die zich bijzonder goed heeft ingezet in de zorg tijdens de coronacrisis. Maar voor respect is niet altijd een
prestatie nodig. U kunt ook respect hebben voor de natuur, voor God, de bijbel of voor de Koran. Respecteren
betekent in dit geval het erkennen van een bijzondere waarde. Ten derde kun je bepaalde regels respecteren,
b.v. de 1,5 meter afstand houden tijdens de coronatijd. In dat geval is respecteren autoriteit en gezag
erkennen en hiernaar handelen.
Respect zien we ook in verschillende betekenissen in de Bijbelverhalen. Mozes die b.v. met zijn volk
onderweg is in de woestijn. Mozes verdient respect vanwege zijn inzet voor Gods volk. De tien geboden van
God helpen het volk telkens de juiste keuze te maken. Hier moeten deze regels gerespecteerd worden.
CORONA-maatregelen.
De (vele en soms verwarrende) maatregelen die gelden t.a.v. CORONA gerelateerde klachten roepen soms
vragen en/of actie op. We zetten weer e.e.a. op een rij voor u:
 Met name de afspraak dat vanaf groep 3 kinderen met een snotneus thuis moeten blijven is een hele
lastige. Kleuters mogen wel met hoest en een snotneus naar school, kinderen vanaf groep 3 niet. Nu
het verkoudheidsseizoen aanbreekt zien we dat er soms flink wat kinderen thuis moeten blijven.
 Als een kind hoest of snotklachten heeft die voor de ouders bekend zijn- voortkomend uit een allergie
of astma, neem dan even contact op met school. We overleggen dan of het kind wel of niet naar
school kan komen. Bij koorts en/of benauwdheid blijft men altijd thuis! Bij 24 uur klachtenvrij mag het
kind weer naar school.
 Nu CORONA testen vaker een positieve uitslag laten zien, krijgen we ook meldingen dat ouders met
deze positief geteste mensen in contact zijn geweest. We willen u vragen dit altijd aan ons te melden.
We vragen u om met de GGD kort te sluiten wat het advies is t.a.v. het contact. Heeft u geen klachten
en adviseert de GGD positief, dan vragen we u om uw kind af te zetten en zo kort mogelijk op het
schoolterrein te blijven. Uw kind mag dan naar school. Als uw kind geen klachten heeft en u zelf het
advies hebt gekregen in quarantaine te gaan, dan vragen wij u om uw kind niet zelf naar school te
brengen. Lukt dit niet dan vragen wij u om uw kind af te zetten en direct weer te vertrekken.
 Nu de startgesprekken zo goed als klaar zijn, zorgen de leerkrachten ervoor dat de kinderen die thuis
moeten blijven een weektaak krijgen met een mix van schriftelijk en digitaal werk. Daarbij wordt
ingezet op herhalen en automatiseren. En wordt er goed gekeken hoe het kind de aansluiting blijft
houden bij de groep. Afhankelijk van de leeftijd en situatie wordt met u afgesproken of het werk
digitaal naar u toekomt, of dat dit kan worden opgehaald.
 De leerkrachten die milde klachten hebben, moeten thuisblijven tot zij getest kunnen worden. Na de
test moeten zij thuis de uitslag afwachten. Doordat de testcapaciteit lang niet voldoende is, betekent
dit in de praktijk dat dit al bijna een week afwezigheid betekent.
 We proberen om de afwezigen te vervangen, maar dat blijkt een hele lastige klus. Het kan voorkomen
dat we, bij gebrek aan vervangers, een klas naar huis moeten sturen. We proberen dat tijdig te laten
weten en dit niet op de dag zelf te doen. Moet dit toch- vanuit overmacht- dan zorgen we (in
uitzonderlijke gevallen) voor opvang voor kinderen waarbij cruciale beroepen of overmacht de
doorslag geven.
We hebben afgesproken dat als een leerkracht alleen milde klachten heeft, deze thuis werkt
en waar mogelijk digitaal contact met de kinderen heeft.
 De kinderen uit de betreffende groep die dan ook thuis zijn, ontvangen een weektaak met een mix van
schriftelijk en digitaal werk. Zo kunnen zij toch thuis aan de slag en kan de leerkracht digitaal
ondersteunen. Is de leerkracht echt ziek, dan is er geen digitale ondersteuning.
 Als u uw kind ziekmeldt, dan vragen wij u dringend dit via de klassentelefoon of mail van de leerkracht
te doen. Zo is een ziekmelding direct waar hij wezen moet; wordt er via het algemene nummer of mail
ziekgemeld, dan kan het langer duren voor de melding wordt gelezen en doorgegeven. Het
telefoonnummer en het mailadres staan altijd onderaan de weekmail.
 Bij twijfel: bel de GGD info lijn; 035-6926400 of het landelijke info nummer t.a.v. CORONA: 0800-1351

U heeft afgelopen dinsdag een brief van het bestuur m.b.t. uitleg van het beleid voor te vervangen
leerkrachten gekregen en een handreiking voor verkouden kinderen. We hopen dat dit samen met onze uitleg
voldoende helderheid geeft bij iedereen!
Startgesprekken.
De meeste startgesprekken zijn gevoerd. De meeste ook in de binnenstraat of op het schoolplein. Het waren
waardevolle gesprekken, mooi om zo kennis te maken. Helaas heeft nog niet iedereen zich ingeschreven voor
de gesprekken. De leerkracht zal u laten weten of u zich alsnog kunt aanmelden of dat u een uitnodiging krijgt
met datum en tijdstip. De bedoeling van deze gesprekken is dat we met iedereen praten; zo is dat een mooie
start bij een nieuw schooljaar met heldere afspraken.
Parro.
Wat fijn dat bijna iedereen heeft ingelogd bij PARRO. Dat betekent dat we vanaf deze week geen mail meer
sturen, maar de info en andere informatie via PARRO sturen. Waarschijnlijk is de verzending van de vorige
info en de brieven misgegaan vanwege de documentnaam. Daardoor zijn verkeerde bijlagen aan sommige
ouders gestuurd. We hopen dat dit probleem verholpen is door de naam en plaats van de datum iets aan te
passen.
Gruitdagen.
Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we als 10-uurtje Groente of Fruit; daarom nemen wij dit Gruitdagen.
Koeken die deze dagen worden meegegeven gaan weer mee terug naar huis. Overigens hebben we weer
een aanvraag gedaan voor schoolfruit en groente; we hopen en duimen dat we weer worden ingeloot! We
houden u op de hoogte.
School/ moestuin.
De groep enthousiaste ouders en buurtgenoten die de tuin en plantvakken op het plein onderhouden, zijn op
zoek naar nieuwe leden die het ook fijn vinden om mee te tuinieren en het onderhoud van de moestuin bij te
houden. De werkgroep tuiniert meestal op een zaterdagmiddag; vind je het leuk om (eventueel een deel) mee
te helpen, laat het ons weten!
Bijlage.
De raad van Toezicht zoekt een nieuw lid. In de bijlage wordt de vacature meegestuurd.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Maandagmiddag 14 september: Studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12.30 uur
Maandag 21 t/m woensdag 23 september: kamp groep 8
Vrijdag 25 september: de info verschijnt weer
Dinsdag 29 september 19.30 uur: MR
Woensdag 30 september: Kinderboekenweek
Vrijdag 9 oktober: de info verschijnt en start herfstvakantie om 12.30 uur
Maandag 19 oktober; studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij
Dinsdag 20 oktober; de school begint weer
We wensen u een heel fijn weekend! Team Avonturijn.

