8 oktober
202027
JAARGANG
NUMMER 24 7
Opschrijverke
Jaargang 34

UPDATE CORONA
Vanaf de start van dit schooljaar
tot nu hebben 11 teamleden van
Agenda:
onze school zich bij de GGD laten
testen op Corona. 10 teamleden
30 sept. t/m 11 okt.
zijn negatief getest, 1 teamlid is
Kinderboekenweek!
positief getest. Conform de richtlijnen zijn de betreffende teamleden
Week van 12 okt.:
10-minutengesprekken 3 t/m 8
thuisgebleven in afwachting van de
test en de uitslag. In het geval van
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie een negatieve uitslag zijn de collega's daarna weer aan de slag ge19 okt.
gaan op onze school.
Handbaltoernooi 5/6 & 7/8
In het geval van een positieve test
afgelast
is de leerkracht 10 dagen in
thuisquarantaine gegaan. Pas als de
betreffende collega geheel klachtenvrij is, mag daarna het werk op
school weer opgepakt worden.
Indien een collega positief getest is
vindt er afstemming en overleg
plaats (met betrokken collega én
directeur) met de GGD. Er vindt
dan uitgebreid onderzoek plaats
waarbij de GGD een risicoinschatting maakt. Indien er tijdens
het onderzoek aanleiding is om
maatregelen te nemen of informatie te verstrekken, geeft de GGD
daar een dringend advies voor.
Zodra het onderzoek afgerond is
wordt in elk geval de groep van de
betreffende collega geïnformeerd.
Als er geen bijzondere aanleiding
voor is (het risico is dan door de
GGD als zeer laag ingeschat) worden andere groepen of geledingen
hier niet over geïnformeerd.

RICHTLIJNEN
10-MINUTENGESPREKKEN
Volgende week vinden de 10minutengesprekken plaats voor de
groepen 3 t/m 8. U kunt hiervoor
intekenen via Parro. Om alles verantwoord te laten verlopen, hopen
we dat iedereen zich goed aan de
volgende richtlijnen zal houden:
•

•

•

•

•
•

KISS & RIDE-STROOK GOED
IN GEBRUIK
Complimenten aan alle ouders die
onze kiss & ride-strook weten te
vinden en er prima gebruik van
maken. Soms lijkt er zelfs wat filevorming op de Guido Gezellelaan
te ontstaan. Verkeersouders zullen
vandaag en morgen ter plekke eens
gaan kijken hoe ze de doorstroom
in goede banen kunnen leiden.

Om de aanwezigheid in ons
gebouw te beperken, verzoeken we u om bij voorkeur
één ouder naar school te laten komen;
We openen alle entrees van
het gebouw om de spreiding
in het gebouw te reguleren.
Gebruikt u, indien mogelijk,
svp de entree zo dicht mogelijk bij het lokaal van uw
kind om te veel verkeer in de
gangen te voorkomen;
Als vanzelfsprekend gaan we
ervan uit dat u klachtenvrij
naar het 10-minutengesprek
komt en dat u uw handen
ontsmet (neemt u svp voor de
zekerheid uw eigen ontsmettingsmateriaal mee om opstoppingen bij de entree te
voorkomen);
Wij adviseren iedereen om
een mondkapje te dragen in
de gangen. Tijdens het gesprek hoeft u, net zoals de
leerkracht, geen mondkapje
te dragen;
Ook gaan wij ervan uit dat
iedereen de 1 1/2 meter
maatregel in acht neemt;
We ventileren ons gebouw
extra door de ramen open te
zetten. Het kan daardoor wel
wat koud zijn in ons gebouw.
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ACTIVITEITEN TERUGBLIK
‘t Opschrijverke van vorige week gaf
het eigenlijk al een beetje aan… de
afgelopen dagen stonden er verschillende activiteiten op de kalender.
Vandaag een ( foto-)terugblik!
GROENE VINGERS,
HANDIGE HANDJES
Na onze oproep aan ouders om mee
te komen helpen onze kleutertuin van
een ‘finishing touch’ te voorzien,
werd er hard gewerkt op vrijdag 2
oktober. Dank aan alle handige handjes en groene vingers!

DAG VAN DE LERAAR
Van groene vingers naar rode loper!
Die lag uit op de Dag van de Leraar.
Met daarbij ook een lichtje voor alle
juffen en meesters in deze toch wat
bijzondere tijd. Ook de cadeautjes
van ouders en kinderen -zoals die
gezellige kletstrommel hieronder
(3A/C)- zorgden nog eens voor extra
‘verlichting’ op deze speciale dag.
Thanks!

BOEKENMARKT SUCCESVOL!
En dan was er natuurlijk ook nog de
Kinderboekenmarkt. Afgelopen
maandag kwam bij verschillende kopers en verkopers de ware handelsgeest naar boven. Met als resultaat
dat heel wat kinderen met een voldaan gevoel en hun gescoorde boeken onder de arm huiswaarts keerden.
Op weg naar nieuwe leesavonturen!

HANDBALTOERNOOI
ALSNOG AFGELAST
Het was een dappere poging van
GHV om het schoolhandbaltoernooi
ook dit jaar toch te willen organiseren. Door de inmiddels aangescherpte maatregelen hebben zij alsnog besloten het toernooi te cancelen! Jammer voor de teams en begeleiders die
zich al hadden opgegeven!
TIJDREIZIGERS
Hoe zou het toch zijn met de leerlingen die vorige week in één van de
drie tijdmachines stapten om een
mooi verhaal te schrijven voor de
stelwedstrijd?! Hopelijk keren zij binnenkort terug in 2020, zodat ze hun
avontuur nog op tijd in kunnen inleveren. En misschien lezen we straks
hun belevenissen wel terug in ‘t Opschrijverke...!

Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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