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Kind op maandag. Niet te geloven.
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo
is het goed geregeld, al eeuwenlang. Maar Jezus vraagt: Mag
je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag? Door het te doen, laat hij het zien.
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die eropuit gestuurd worden.
Het vergeten kind
Dat is ons goede doel de komende weken. Op maandag mogen
kinderen geld meenemen voor het goede doel.

Hoera, we mogen weer!!
Maandag 8 februari mogen we weer samen naar school. Gelukkig wordt dat dan weer normaal. Sommige kinderen zijn al meer dan 6 weken niet op school geweest. Fijn dat er thuis
door iedereen heel hard gewerkt is. Super bedankt juf-mama’s en meester-papa’s!
Willen jullie maandag alle schoolspullen weer meenemen? Dus schriften, boeken, werkboeken, etuis, puzzels, tekenschriften en natuurlijk je Chromebook. Het Chromebook graag
thuis helemaal opladen.
Op het volgende blad van deze weekbrief staan alle regeltjes waar we ons op school aan
gaan houden. De meesten zijn al bekend en gewend.

De letterkast
Na de kerstvakantie zijn we weer begonnen met de letter van
de week. De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die beginnen met de letter “I”. De spullen moeten wel in
de kast passen! In de weekbrief zullen we steeds aangeven
welke letter aan de beurt is. (Met de kinderen spreken we de
klank van de letter uit en we zeggen i en geen ie)

Gymnastiek op dinsdag en donderdag
Voor groep 5/6 en 7/8 verandert er m.i.v. komende week iets aan de gymtijden. Op dinsdag èn donderdag gaat groep 5/6 als eerste gymmen. Zij rijden dus om 13.00 uur rechtstreeks naar de sporthal. Dat houdt in dat groep 7/8 op beide dagen als laatste gaat gymmen en dus om 15.15 uur vanuit de sporthal meteen naar huis gaat. Kom op dinsdag en
donderdag zoveel mogelijk op de fiets naar school.

Samen zorgen we voor een veilige en werkbare schoolomgeving. Dat gaat lukken als iedereen zich aan de regels houdt. De belangrijkste regel is nog steeds: Blijf thuis bij klachten
die bij het corona virus passen. Er komt weer een beslisboom, maar op dit moment
wachten we nog op de aangepaste versie.
Praktische uitvoering van het protocol op onze school:
1.

Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Voor jongere kinderen geldt dat zij gebracht worden tot aan het hek. Houd als ouder, bij brengen en halen, 1,5 meter afstand tot andere ouders.

2.

In alle klassen staat een gevulde zeeppomp met desinfecterende zeep en liggen papieren handdoekjes. (voor groep 7/8 in het keukentje). Bij de ingangen hangt een no-touch spray met desinfectiemiddel. In groep 5/6 en in groep 7/8 staat ook een zuil met desinfectiemiddel.

3.

In alle groepen liggen blue-wonder doekjes om de materialen, tafels en deurkrukken regelmatig te
reinigen.

4.

Tussen de middag komt Helmut Fischer om de wc’s schoon te maken en alle deurklinken te reinigen.

5.

In alle lokalen wordt geventileerd. In de pauze en tussen de middag worden ramen en deuren tegen elkaar open gezet. (misschien goed om een extra vest/trui aan te trekken).

6.

Het personeel kan een face-shield dragen. Deze zijn aangeschaft.

7.

Wij verplichten geen mondneusmaskers voor groep 7/8. Het mag wel, als u of uw kind het prettig
vindt.

8.

We houden gescheiden ingangen. Ook is er gescheiden pauze. Groep 1 t/m 4 van 10.00 tot 10.15
uur en groep 5 t/m 8 van 10.20 tot 10.35 uur. Leerkrachten gaan mee naar buiten.

9.

De starttijd van de school is gelijk voor alle kinderen. De praktijk wijst uit dat de binnenkomst geleidelijk is. De eindtijd voor groep 7/8 is om 11.57 uur. Zij zijn dan buiten, als groep 3 en 4 de jas
aantrekt.

10.

Groep 3 t/m 8 past de groepsopstelling aan. Geen groepjes maar rijen. Zo min mogelijk wisselingen.

11.

Gymlessen mogen binnen en buiten gegeven worden. We volgen de regels van de sporthal op.

12.

Logopedie mag weer fysiek op school plaatsvinden. (na invullen gezondheidscheck)
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