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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de school die weer open is, speciale aandacht voor de regel over thuishouden en testen, de nieuwe website, studiemiddag 19 februari, de projectweken, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.
De school is weer open
Het was een warm welkom in winterse sferen maandagmorgen 8 februari. We
konden weer beginnen. Gelukkig.
We stuurden u in het weekend voorafgaand aan de heropening een update
over hoe het één en ander zou gaan verlopen en we hebben afgesproken dat
zodra hierop wijzigingen van toepassing zijn, wij u dat laten weten. Op dit moment blijft het zoals het is. De persconferentie van dinsdag a.s. kan dat veranderen.
Voor de komende periode zijn de onderstaande extra maatregelen van toepassing:
•
Als school beperken we ons zo veel mogelijk tot onze kerntaak: het geven
van onderwijs.
•
Verkeersbewegingen worden zoveel mogelijk beperkt in verband met de
risico’s op besmetting.
•
Naast het vaste schoolteam en de stagiaires wordt de toegang voor externen tijdens schooltijden tot een minimum beperkt.
•
Ouders blijven zoveel als mogelijk buiten het plein.
•
Klassen worden gescheiden gehouden en er worden geen klassen overstijgende activiteiten georganiseerd.
•
Ouders en verzorgers worden door de overheid gevraagd om bij het brengen en halen ook buiten mondneusmaskers te dragen.
•
Kinderen worden door één ouder gebracht en gehaald.
•
Kinderen van hogere groepen komen zoveel als mogelijk alleen naar
school.
•
De GGD is verantwoordelijk voor het testbeleid, leerkrachten voeren geen
corona(snel)testen uit. De keuze voor het testen van hun kind ligt bij ouders.
•
Vooralsnog worden geen lessen bewegingsonderwijs binnen gegeven. Als
het mogelijk is willen we wel buitenlessen gaan organiseren.
•
Voor de veiligheid hebben we afspraken gemaakt rondom het brengen
en het halen. U kan ze lezen op Parro.
Speciale aandacht voor de regel over thuishouden en testen
Wanneer uw kind thuishouden en testen?
Kinderen blijven thuis bij:
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•
•
•
•
•

neusverkoudheid,
hoesten,
moeilijk ademen/benauwdheid,
plotseling verlies van reuk of smaak,
koorts boven 38 graden.

Daarnaast blijven kinderen thuis als een gezinslid van een leerling last heeft
van moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38 graden en
uiteraard als een gezinslid besmet is met corona.
Als uw kind tijdens schooltijd corona gerelateerde klachten ontwikkelt, zullen
wij contact met u opnemen om uw kind te komen ophalen. Het is daarom fijn
als u tijdens schooltijden goed bereikbaar bent.
Nieuwe website
School heeft sinds eind januari een nieuwe website. Het mooie van de nieuwe
site is dat alles weer naar behoren werkt. U kunt zich dus vanaf nu ook weer
aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat was op de oude site al heel lang niet
meer mogelijk. Aanmelden vinden wij heel fijn en gaat heel gemakkelijk.

U klikt in het nieuwsbrief scherm op ‘Aanmelden’. Hierna wordt uw naam en e
-mailadres gevraagd. U ontvangt een bevestigingslink en als u daar op klikt
bent u geabonneerd. Wij zeggen doen!
De eerste periode, tot aan de zomervakantie, zullen we de nieuwsbrieven ook
via Parro blijven versturen om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te
brengen van nieuws over school. We hopen dat we lang van de site zullen
genieten en dat u zich binnen afzienbare tijd massaal op de nieuwsbrieven
abonneert.
Studiemiddag 19 februari
De geplande studiemiddag van 19 februari (vanmiddag) gaat door. Alle kinderen zijn vanaf 12 uur vrij en hoeven deze dag geen lunchpakket mee naar
school te nemen. Iedereen kan gaan genieten van een welverdiende vakantie. Rust lekker uit!
Projectweken
Binnenkort starten de projectweken, valt te lezen in de schoolkalender. In het
team zijn we ons aan het beraden over deze weken. Het kan namelijk zijn dat
het project niet doorgaat of anders georganiseerd wordt dan voorheen. We
hebben immers te maken met aangescherpte regels i.v.m. COVID-19, wat
maakt dat bijvoorbeeld de inloopavond na het project niet plaats kan vinden. Via Parro houden we u op de hoogte van hoe en wat. Na de vakantie
meer hierover.
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Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 2, donderdag 4, maandag 8, dinsdag 9, dinsdag
16, donderdag 18, dinsdag 23 en donderdag 25 maart op school aanwezig.
Voor vragen kunt u hem mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 maart 2021.

Fijne vakantie
OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@primovpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl

Agenda:



19-02 Studiemiddag (Gaat wel door!) Alle kinderen vrij



19-02 Nieuwsbrief 7



22-02 Start voorjaarsvakantie



26-02 Einde voorjaarsvakantie



01-03 Weer beginnen

