[ Nieuwsbrief #1; donderdag 27 augustus 2020 ]

Kalender
_______________________________________________
•

va. ma 31-08

•

Di 8 sep

•

Di 14 sep

•
•

Do 16 sep
Vr 25 sep

Kriebelcontrole
Groep 1-2 start thema ‘Een nieuw schooljaar’
Groep 9 start periode 1
Groep 1-2 poppenkast
Kennismakingsgesprekken groep 3-8
Start groene voetstappen
Verkiezingen leerlingenraad (groep 678)
Kennismakingsgesprekken groep 3-8
Studiedag; leerlingen zijn de hele dag vrij

_______________________________________________
Beste ouders, beste verzorgers,
Het feest is weer begonnen! Iedereen is weer op school en de klassen zijn gevuld. Fijn dat de school weer geluid
produceert. Het was soms even zoeken naar de juiste ingang, de goede luizenzak en de richting van de klas,
maar iedereen is op de goede plek terecht gekomen.
Er staat weer van alles gepland voor een heel schooljaar. Van vieringen tot sponsorloop en van leerlingenraad
tot eindmusical. Helaas is het wel zo dat we afhankelijk zijn van de Covid-19 omstandigheden op de betreffende
momenten. We zullen iedereen op de hoogte houden van de (on)mogelijkheden als dit zich voordoet ergens in
het schooljaar. Gelukkig zijn er ook weer mogelijkheden, waardoor er soms ook weer (hulp)ouders in school
mogen zijn. Wel-is-waar op afspraak, en op afstand van andere volwassenen, maar toch is het een fijne
gedachte dat bijvoorbeeld de kennismakingsgesprekken vooralsnog gewoon op school plaats kunnen vinden.
Iedereen zal zich wel aan de regels moeten houden, en als er gezondheidsklachten zijn, dan blijft u natuurlijk
thuis (en kunnen we bijvoorbeeld (beeld)bellen). Over de kennismakingsgesprekken ontvangt u binnenkort
meer informatie.
Dankzij de inloop en verschillende ingangen verloopt de binnenkomst rustig. We zijn weer terug bij de oude
schooltijden, net als voor 16 maart jl. Over enkele weken ontvangt u een korte digitale vragenlijst die bedoeld is
om terug te kijken op de periode voor de zomervakantie. Zowel over de onderwijsinhoudelijke (o.a. online
lessen/hangout) als organisatorische kant (o.a. schooltijden/spreiding/etc.) zullen we vragen stellen. Hiermee
kunnen we zaken bijstellen voor een eventuele volgende ‘lockdown’.
Dit schooljaar zijn we ook weer op zoek naar een ‘klasseouder’ en/of ‘luizenpluizers’ voor iedere groep. Mocht u
dit leuk vinden, laat het dan weten aan de leerkracht van uw zoon of dochter. Op de volgende bladzijde wordt
ingegaan op enkele vragen rondom Covid-19 en ouders in de school. Daaruit valt op te maken dat er weer
geluizenpluisd kan worden en ook ritjes naar een kinderboerderij zijn bijvoorbeeld weer mogelijk.
Na een kleine week bereiken we al 86% van alle ouders via Parro. Er zijn al klassen waarbij 100% van de ouders
de app heeft gedownload en ook is ingelogd met de koppelcode (die u via de mail heeft ontvangen). Deze week
zijn we ook begonnen om de kalender te vullen. We merkten al snel dat voor ieder nieuw kalender-item,
iedereen een aparte melding ontving. Dit gaan we in de achtergrond even anders aanpakken. U zit er niet op te
wachten dat u van iedere activiteit tot en met juli 2021 een aparte melding ontvangt. Mocht het downloaden
niet gelukt zijn, of het lukt niet met de koppelcode? neem dan even contact op de leerkracht of de administratie
van school.
Namens het team van De Werft en de medewerkers van Kober: “Een heel mooi schooljaar gewenst!”.
Hartelijke groet,
Martijn van Ooijen
Directeur De Werft
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Covid-19; vraag en antwoord
_______________________________________________
Er zijn nog steeds richtlijnen waar we ons allemaal aan dienen te houden. Enkele vragen en bijbehorende
antwoorden staan hieronder opgesomd.
!Bijlage: voorbeeldbrief die verstuurd wordt aan ouders wanneer er sprake is van een positieve test.

“Hulpouders/luizenouders in de school?”
Ja dit mag. Zij hoeven tot kinderen geen 1,5 m afstand te houden, wel tot andere volwassenen. Er wordt wel
een gezondheidscheck gedaan en we noteren wie er wanneer in de school is geweest. Het is toegestaan mits
tijdens het pluizen de volwassenen op voldoende afstand van elkaar staan en de ouders dus klachtenvrij zijn.

“Mag de vergadering van de MR op school plaatsvinden?”
Dit is te vergelijken met vaste vrijwilligers in de school. Ook hier weer een gezondheidscheck vooraf, we maken
gebruik van zitplaatsen, voldoende mogelijkheden tot ventileren en 1, 5 meter afstand garanderen is een
standaard voorwaarde. We hebben een kleine MR van 6 personen en dit kan op school blijven plaatsvinden.

Vervoer: “mogen kinderen in de auto van andere ouders vervoerd worden?”
In het algemeen: alle situaties waarbij een volwassene in contact komt met leerlingen van 4 - 12 jaar zijn
toegestaan, zowel binnen als buiten. Belangrijk om bij betreffende ouders van tevoren een gezondheidscheck te
doen. Geen volwassenen uit verschillende huishoudens bij elkaar in de auto.

“Mag een negatief geteste leerling met (nog steeds) verkoudheidsklachten naar school?”
Ja, maar bij aanhoudende klachten moet er contact opgenomen worden met de GGD. Zie voor verder richtlijnen
voor groep 12 en groep 3-8 de brief die vorige week vanuit INOS is gestuurd.

Bijvoorbeeld: “Ouders gescheiden, vader positief getest terwijl kinderen bij hem zijn geweest.
Nu weer bij moeder, moeten zij in quarantaine?”
RIVM: kinderen die in contact zijn geweest met besmette patiënt, dienen thuis te blijven.

Nieuws uit de Werveltuin
_______________________________________________
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dus ook het overblijven! Zouden jullie je kind aan willen melden via
kober.flexkids.nl/aanvraag ? daarna wijst het zich vanzelf. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Mocht je al een account hebben van Kober dan kan het via kober.flexkids.nl met de inloggegevens die je al hebt.
Het afmelden van je kind(eren) kan tot 10:00 's ochtends op dezelfde dag. Daarna kan het helaas niet meer en
zal de beurt in rekening gebracht worden.
Mocht je nog een paar uurtjes vrij zijn en graag willen helpen als vrijwilliger bij de overblijf,
dat kan! Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers! Er zitten ook een paar voordelen aan: je kind blijft gratis
over op de dagen dat je werkt en er staat een vergoeding tegenover. Mocht je hierover meer willen weten dan
hoor ik het graag.
Groetjes!
Marieke van Hemert

Coördinator overblijf de Werft
06-20213685
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