Vogelvlucht

-We gaan uit van de informatie die de GGD ons
geeft.
-We houden ons ook aan de adviezen/richtlijnen
en wettelijke afspraken.
• Hoe lastig het voor u en ons is, veiligheid en
gezondheid gaat boven alles.
• U mag helaas het terrein niet op.
• Alleen op afspraak mag u de school in.
Mondkapje en zelftesten
Van de groepen 6, 7 & 8 dragen alle leerlingen een
mondkapje in school, in de gangen.
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• Ook alle volwassenen in school.
• Als de leerlingen zitten mag het mondkapje af.
• De leerlingen krijgen regelmatig zelftesten mee.

Datum: 4 februari 2022
Nummer: 13
Agenda:
• 7 en 8 feb: Studiedagen, alle leerlingen vrij
• 18 februari: Intekenen oudergesprekken
• 11 feb: Rapport 1 mee
• 7 maart: Week van de oudergesprekken
• 21 t/m 25 feb: Krokusvakantie
• 7 mrt: Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00
uur lesvrij
• 15 t/m 18 april: Paasvakantie
• 19 april: Studiedag, leerlingen lesvrij
• 20 t/m 22 april: Eindtoets groep 8
• 25 april t/m 6 mei: Meivakantie

Coronabesmettingen in school
Hoewel wij erg verheugd waren dat de scholen
weer open zijn, merken wij dat het aantal
besmette leerlingen snel oploopt.
Uiteraard blijven wij proberen om de lessen zoveel
mogelijk door te laten gaan en houden we ons aan
de volgende punten:
• De GGD/RIVM-regels veranderen steeds.
Een ervan is dat leerlingen die in contact zijn
geweest met iemand die corona heeft, niet in
quarantaine hoeven. Zij kunnen naar school.
Ouders letten extra goed op de gezondheid van
hun kinderen.
Let op: Kinderen blijven wel thuis bij klachten.
Zij doen dan een zelftest of laten zich testen
door de GGD.

Wij zien dat veel leerlingen voorzichtig zijn en zich
houden aan de maatregelen. Ook het aanpassen aan
de verschillende situaties pakken zij goed op.
Dank jullie wel hiervoor, wij zijn trots op jullie!
Voor de overige groepen geldt: heeft u een zelftest
nodig bel of vraag het aan juf Conny. We zijn ons
ervan bewust dat de zelftesten duur zijn en mochten
wat extra aanvragen.
Leerkrachten
Zoals u heeft gemerkt hebben wij op het moment
een tekort aan leerkrachten.
Wat betekent dit voor u en ons:
-Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of een
andere reden vragen wij u uw kind thuis te houden als
we geen vervanging hebben.
-Er is tijdelijk een wissel op verschillende groepen.
-We proberen alle groepen zo efficiënt mogelijk een
leerkracht te geven die het onderwijs verzorgt.
Op dit moment staat:
-Juf Nathalie in groep 5 met Juf Fatima op donderdag.
-Juf Fatima verzorgt het onderwijs op vrijdag in groep
6.
-Juf Nel verzorgt de RT die leerlingen hard nodig
hebben.
-Juf Marjolein geeft op woensdag en donderdag groep
4 les.
Rapporten
Door afwezigheid van leerkrachten en leerlingen
hebben we vertraging opgelopen met de rapporten.
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De data zijn veranderd:
•
•
•
•

11 februari de rapporten mee
18 februari inschrijven in Parro voor een
gesprek
De week van 7 maart de rapportgesprekken
De cito resultaten worden u tijdens het
gesprek overhandigd.

Rapport inleveren
Heeft u nog een rapport thuis?
Lever het aub zo snel mogelijk in.
Gevonden
Gevonden op het schoolplein een
bos sleutels. Bent u het kwijt?

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel
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