NIEUWSBRIEF DE WEGWIJZER

augustus 2020

Welkom
Maandag 17 augustus gaan we weer van start! We hebben er zin in!!! Hopelijk heeft iedereen een
fijne vakantie gehad. In deze nieuwsbrief willen we jullie laten weten hoe we verder gaan met de
maatregelen omtrent corona en we informeren u over Social Schools. Het nieuwe communicatieplatform waarmee we dit schooljaar gaan werken.

Social Schools
Wij gaan dit schooljaar werken met “Social Schools.” Dit is een veilig, afgesloten ouderportaal
waarin we ouders informeren. Handig en actueel, altijd!
Social Schools is een nieuwe manier van communiceren.
Binnen een beschermde, afgesloten omgeving communiceren
wij met elkaar. U bent aangemeld voor de groep waarin uw
kind zit. Automatisch ontvangt u informatie over deze groep.
Daarnaast worden ook algemene schoolberichten verstuurd.
Met Social Schools kunt u dus altijd op de hoogte zijn en weet
u wat er gaande is in de school. We verbeteren de
communicatie tussen ouders, kinderen, leerkrachten en de
school. Fotootjes en berichten van wat er in de groep gebeurt
worden hier gedeeld. Jullie ontvangen hier op korte termijn een koppelcode voor!
Hoe communiceert Social Schools?
Social Schools kun je openen op een tablet, computer of in de app ‘Social Schools. Om ervoor te
zorgen dat iedereen de app kan installeren en ermee kan werken, willen we iedereen uitnodigen in
de school op woensdag 19 augustus of donderdag 20 augustus! Zoals eerder aangekondigd info over
social schools en het groene schoolplein. Wij hopen/ verwachten van één ouder dat hij/zij er is op:
woensdag 19 augustus 19.00 – 19.30 uur een gezinslid met de achternaam A tm F
woensdag 19 augustus 19.45-20.15 uur een gezinslid met de achternaam G tm L
donderdag 20 augustus 19.00 – 19.30 uur een gezinslid met de achternaam M tm S
donderdag 20 augustus 19.45-20.15 uur een gezinslids met de achternaam T tm Z
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Opfrissen en voor de duidelijkheid ;)
Corona is helaas nog steeds onder de mensen en op school treffen we de nodige maatregelen
hiervoor. Veel van de afspraken die we in een van de laatste nieuwsbrieven hebben verzonden
blijven bestaan.

Dagindeling, als voorheen
•
•
•

Schooltijd: van 8.30 - 14.30 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Woensdag van 8.30-12.15 uur . De inlooptijd is iedere dag vanaf 8.20 uur.
Groep 1 is vrijdags vrij, groep 2 gaat vrijdag van 8.30 – 12.00 uur naar school.

Halen en brengen
Ouders zijn helaas op dit moment nog steeds niet welkom op het schoolplein en in school.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij vragen de kinderen van groep 5 tm 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen.
Van groep 1 tm 4 kan door één ouder zijn/haar kind(eren) naar school worden gebracht.
Leerlingen komen ook nu weer via de verschillende ingangen binnen.
Groep 1 en 2 aan de zijkant bij de poort waar de leerkracht hen opwacht.
Groep 3, 4 en 5 gaat aan de achterkant van de school naar binnen.
Groep 6, 7 en 8 gaat aan de voorkant van de school naar binnen.
Kleuters mogen om 14.30 uur opgehaald worden op het plein bij de poort.
De BSO haalt de kinderen op in de hal van de school.

Voor de nieuwste instromers maken wij een uitzondering, zij kunnen hun kind tot de
klasdeur brengen. Mocht u de indruk krijgen dat uw kind tm groep 3 het erg spannend
vindt dat de ouder niet mee naar binnen kan de eerste dag, stuur dan een mail naar de
leerkracht voor het maken van een uitzondering/afspraak.

Thuisblijf regels leerlingen
Voor leerlingen van groep 1 of 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve: - als het kind ook koorts heeft - kinderen contact hebben gehad met iemand met een
bevestigde corona infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD. - er een volwassene in het
gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Dan moet uw kind
thuisblijven en is het belangrijk om uw kind te laten testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: - bij verkoudheidsklachten of andere klachten
die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus, niezen (geen hooikoorts), keelpijn, lichte hoest,
verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak)
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Het komt af en toe voor dat kinderen met (lichte) ziekteverschijnselen toch naar school worden
gestuurd en de leerkracht in de loop van de dag ouders moet bellen om de leerling alsnog op te
halen omdat het niet gaat. We vragen u om bij twijfel uw kind sowieso thuis te laten.

Thuisblijf regels leerkrachten
Conform richtlijn RIVM/GGD kunnen leraren werken indien er geen sprake is van symptomen van het
Coronavirus. Echter, met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven
totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bij geen leerkracht voor de groep door ziekte en geen vervanging
zullen wij de eerste dag de opvang nog verzorgen, mocht het langer duren dan zal een groep naar
huis gestuurd worden (volgens reeds gestelde protocol als voorheen bij geen inval bij ziekte).

Ventilatie
De afgelopen weken is in de media veel gesproken over de luchtkwaliteit en ventilatie in scholen. Dit vooral in
de context van zgn. aerosolen en hun mogelijke rol bij verspreiding van het virus. De Wegwijzer beschikt over
een geschikt over een geschikt ventilatiesysteem in onze bovenste lokalen waarbij de filters onlangs zijn
vervangen. In de overige lokalen zal extra geventileerd worden door ramen en deuren zoveel mogelijk open te
zetten.

Bewegingsonderwijs
De gymlessen zullen weer worden gegeven door de vakdocent Thomas en de leerkracht. De kinderen
mogen dan ook weer hun gymkleding meenemen op de gymdagen. In de eerste week zal de
leerkracht dit communiceren. Omdat sporthal De Fakkel nog niet helemaal af is zal dit ook voor enige
aanpassing zorgen. In de gymzalen zal er goed geventileerd worden.

Eten, drinken en traktaties
Eten en drinken
Ochtend:Leerlingen mogen drinken en een tussendoortje meenemen.
Middag:Leerlingen brengen net als voorheen hun eigen brood en drinken mee. Wilt
u liefst geen drinken meegeven dat gekoeld moet worden? Graag bekers (of pakjes)
meegeven die de leerlingen zelf open kunnen krijgen!
Traktaties

Joepie! Met ingang van het nieuwe schooljaar mag er weer worden getrakteerd
(liefst voor verpakt)!

Contact tussen ouders en leerkrachten
Op afspraak zijn er weer contcatmomenten mogelijk, mits de 1,5 meter afstand regel in acht wordt
genomen. Wilt u iets bespreken met de leerkracht dan kunt u per mail contact opnemen en voor
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dringende zaken kunt u bellen met school: 053- 5360757. In de eerste week wordt u geinformeerd
over de startgesprekken die wij zullen voeren over uw kind.

Hoofdluiscontrole
Vanwege de maatregel dat ouders niet in school komen zullen de hoofdluiscontroles voorlopig niet
plaatsvinden op onze scholen. We vertrouwen erop dat u uw kind zelf regelmatig blijft controleren
op hoofdluis. Voor meer informatie daarover kunt u bijvoorbeeld kijken op de site
www.rivm.nl/hoofdluis

Gouden weken
We gaan positief van start met onze gouden weken.De eerste weken van het schooljaar staan in de
klas voornamelijk in het teken van elkaar leren kennen. Samen met de kinderen gaan we werken aan
groepsvorming. De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in de groep. Binnen deze groep
kunnen zij alleen goed functioneren als zij zich prettig voelen. Dat prettig voelen hangt samen met
een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect hebben voor elkaar. Het
samenwerken, van elkaar leren en met elkaar, is niet vanzelfsprekend. Deze vaardigheden moeten
kinderen geleerd worden. De eerste weken willen we hier extra veel aandacht aan besteden door
middel van groepsactiviteiten. Deze eerste periode sluiten wij af en vieren wij samen met de
kinderen in een welkomstviering op donderdag 27 augustus.
Wij maken er samen een mooi jaar van! Zonnige groeten namens ons hele team.
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