Week 38 14 september 2021

De jarigen van de komende week
Gabriël 11
Kai 11
Owen 9
Sofie 10

Wk 38 Startgesprekken
groep 1 t/m 8
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Telefoon: 0481-371349

Corona
Ook bij ons het team zijn de eerste verkoudheidsklachten merkbaar. Vorige week was een leerkracht en
een onderwijsassistent ziek, een andere leerkracht moest naar huis omdat zijn zoon
verkoudheidsklachten en koorts heeft en vandaag zijn er 2 leerkrachten ziek.
Het duurt op dit moment erg lang (72 uur) voordat je getest kunt worden en vervolgens moet je 48 uur
wachten op de uitslag. Dit betekent dat een leerkracht 1 week afwezig is als hij of zij corona gerelateerde
klachten heeft. Er staat dus veel druk op de vervangerspool. We doen ons uiterste best om een vervanger
te regelen. Lukt dit niet, dan lossen we het de eerste dag intern op met een onderwijsassistent, intern
begeleider of de directeur voor de groep. Vandaag is zelfs meester Klaas gekomen om te vervangen.
Ook kan het zijn dat we de kinderen verdelen over andere groepen.
Als er de volgende dag nog geen vervanger beschikbaar is, gaat het “Noodscenario vervanging bij
afwezigheid leerkracht” in werking (zie bijlage). Dit betekent dat de kinderen dan thuis moeten blijven en
dat we, indien de leerkracht hiertoe in staat is, thuisonderwijs zullen verzorgen. Al met al merken we dus
nu al, en het is pas september, dat we met veel onrust voor kinderen, groepen, personeel en ouders te
maken zullen krijgen. We doen er alles aan om de kinderen goed onderwijs te blijven geven, maar soms
moeten we een
andere beslissing nemen. Ik vraag uw begrip hiervoor!
Er is een handige app beschikbaar die u kunt gebruiken als uw kind ziek is.
Klik hier op de link.

Ouders op plein
We merken dat er regelmatig ouders op het plein komen om hun kind te brengen of op te halen.
We willen u nadrukkelijk vragen om dit niet te doen. Het is dan niet meer mogelijk om de 1,5 meter te
garanderen. Als een kleuter voor het eerst naar school gaat, mag u nog even meelopen.
We vragen u wel om dit zo snel mogelijk af te bouwen.

Cito toetsen
Volgende week en de weken daarna worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen van ons
leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit zijn de toetsen die eigenlijk eind vorig schooljaar stonden gepland. In
verband met Corona zijn de toetsen verplaatst naar het begin van het schooljaar.
Cito heeft de normering aangepast.

Formulier verlof
Omdat er nu geen ouders in de school komen, krijg ik veel vragen per mail over het aanvragen van verlof.
U moet daarvoor het formulier “gewichtige omstandigheden” invullen. U kunt dat vinden op onze
website bij: ouders-downloads. U kunt het mij vervolgens mailen en dan zal ik het beantwoorden.

Bijlage


Noodscenario vervanging bij afwezigheid leerkracht

