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Van de directie
Yes, de scholen gaan a.s. maandag weer van start. We zijn blij de kinderen weer
fysiek op school te mogen ontvangen. In de meivakantie zijn wij druk bezig
geweest met de herstart.
U heeft inmiddels alle informatie gekregen over hoe we de deze herstart vorm
gaan geven. Zowel voor u als voor ons is het spannend! Daarnaast hebben we
ook te maken met een multifunctioneel gebouw, wat extra spannend maakt.
Niet alleen hoe wij, u en de kinderen het naar school gaan ervaren, maar ook
de ontwikkelingen rond de gezondheid van ons allen. Alles is nieuw voor
iedereen en ook houden we rekening met een eventuele terugkeer per 1 juni
naar normale hele klassen en hopelijk ook weer de oude schooltijden. Uiteraard
is alles afhankelijk van hoe we ons in Nederland gedragen.
De eerste schooldag zullen wij in elk geval feestelijk inluiden. Het naar school
brengen van uw kind (of kinderen) zal wel anders zijn, maar ook anders voelen.
Ouders zullen voor de school op de ‘knuffelzone’ afscheid moeten nemen.
Ouders hebben geen toegang tot het pand. Mocht u de juf of meester willen
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spreken, maak dan s.v.p. even een afspraak via Parro of bel in dringende
gevallen het nummer van de school (06-23 22 97 36).
De komende weken zal ik u verder zo goed als mogelijk op de hoogte houden.

Leerplicht
Op dit moment is de leerplichtwet niet van toepassing,
Dat betekent niet dat de kinderen zomaar weg kunnen blijven van school, maar in geval
van ziekte van het kind moet u dit zoals gebruikelijk via Parro bij de leerkracht melden.
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, maar als er in uw gezin
gezondheidsklachten zijn, blijft uw kind thuis. Datzelfde doet u als er gezondheidsrisico’s zijn
bij uw kind. In al die gevallen wordt dat alleen door ons geregistreerd, maar niet voor
leerplicht.
Wij willen alle kinderen “in beeld” hebben en bij kinderen waarvan we niets gehoord
hebben, zullen we wel actie ondernemen. Dat zijn de gemaakte afspraken met leerplicht.
We willen voorkomen dat er kinderen in kwetsbare situaties de dupe worden van dit beleid.
Er is namelijk ook nog een deel thuisonderwijs.

Vervanging leerkrachten
Wat voor de kinderen geldt ten aanzien van de leerplicht, geldt ook voor het personeel,
maar dan als het gaat om ziekteverlof.
Dat betekent:
Juf Mireia wordt vervangen door meester Tony de Rode.
Juf Anita wordt vervangen door juf Karin (maandag) en meester Ben (dinsdag t/m vrijdag)
Juf Elles wordt niet vervangen.
Juf Merel doet groep 5c op donderdag.

Noodopvang
Ouders met vitale beroepen kunnen een beroep doen op de noodopvang.
Onder schooltijd vangt de school de kinderen op en na schooltijd is dat de BSO.
Alle ouders die zich aangemeld hebben, hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.
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Kalender
De kalender van de school kunt in Parro altijd bekijken. Alle activiteiten voor de
maand mei zijn opgeschort. Wat betreft het doorgaan van de meivakantie zijn
we afhankelijk van de maatregelen van de regering. We wachten met spanning
af.
Er zijn geen activiteiten te melden in dit corona tijdperk buiten de reguliere
feestdagen, zoals Hemelvaart en Pinksteren. De studiedag na Pinksteren is een
normale lesdag geworden.

