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SmdB De Ark nr 2 augustus 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
De kop is eraf! Vorige week de eerste info om goed te starten. De eerste dag is fijn verlopen.
Het was spannend voor iedereen, maar het was zo goed om elkaar weer te ontmoeten. Een
welkom voor Lea en Jada van der Laan, die maandag voor het eerst op school waren. In de
zomervakantie zijn ze vier geworden. En nu al gelijk een week naar huis. We hopen de
kinderen en de juffen weer snel te ontmoeten in goede gezondheid.
Corona kwam ineens heel erg binnen door een zieke collega en onverwachts ook
quarantaine voor twee andere collega’s. U heeft hier allen de nodige informatie over
ontvangen. Wij wensen de juf natuurlijk van harte beterschap! Bij vragen weet u mij te
vinden! Verder natuurlijk ook beterschap en sterkte voor de juffen.
Deze week o.a. een bijdrage vanuit het bestuur over de intentieverklaring van verder
onderzoek naar samenwerking met de besturen christelijke scholen van Schouwen
Duiveland. Ook een aanvullend stukje over ‘gezondheid’ van de kinderen en het wel/niet
aanwezig zijn op school. Wilt u de privacy voorkeuren doorgeven a.u.b. U leest verderop hoe
dat moet. We hebben nieuwe basisschoolregels opgesteld. In de groepen maken de
kinderen ook nog eigen afspraken om samen een fijne klas te kunnen zijn.
Deze week is natuurlijk niet de gedroomde start van een schooljaar geweest. Maar… we
zetten de schouders eronder en bidden om de gezondheid van collega’s, kinderen en ouders.
Een fijn schooljaar toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Intentieverklaring tot samenwerking tussen besturen VPCO
Tholen, Radar en Op Dreef

De besturen van CBS Op Dreef te Bruinisse, Radar te Zierikzee en VPCO Tholen
e.o. te Tholen hebben besloten om een vervolgonderzoek in te stellen naar de
mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie. Afgelopen jaar hebben de drie
schoolverenigingen een verkenning laten uitvoeren naar vormen van
intensievere samenwerking.
Tijdens deze vrijblijvende verkenning is vertrouwen ontstaan in de mogelijkheid en
meerwaarde van een constructieve bestuurlijke samenwerking. Het leidend motief
hierachter is het gezamenlijk aanbieden van kwalitatief goed christelijk onderwijs voor
alle kinderen op Schouwen-Duiveland en Tholen en omstreken. Wij hebben
vertrouwen dat door samenwerking er een robuuste en weerbare organisatie
wordt gecreëerd in een tijd waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt.
In het vervolgonderzoek worden de gevolgen van de fusie voor de drie
schoolverenigingen in kaart gebracht. De besturen hechten grote waarde aan een
zorgvuldig en breed gedragen proces, waarbij de meerwaarde merkbaar
en overtuigend moet zijn. Pas als er een goed en zorgvuldig beeld is van de
gevolgen van de fusie kan de besluitvorming plaatsvinden.
Om deze vervolgstap te markeren ondertekenen de drie besturen op 2 september
2020 een intentieverklaring. Met deze ondertekening spreken de besturen uit dat er
een gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot verdergaande samenwerking
tussen de drie besturen en deze samenwerking te realiseren na een zorgvuldig
onderzoeks- en besluitvormingstraject.
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Gezondheid
Onderstaand stukje is gewijzigd t.o.v. de nieuwsbrief van vorige week. Er stond een fout in
over de tijd dat een kind thuis moet blijven bij ziekteverschijnselen. Wijzigingen in blauw.

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:

• Leerlingen in groep 1-2 met neusverkoudheid mogen gewoon naar school of
BSO behalve
o als het kind ook koorts of andere corona gerelateerde klachten heeft
o als iemand in het huishouden koorts heeft of benauwdheidsklachten
o als het kind een huisgenoot is van een patiënt die het coronavirus heeft
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Een leerling vanaf groep 3 of leerkracht met de volgende (luchtweg)klachten blijft
thuis bij:
Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Verhoging of koorts boven 38 °C
Als een huisgenoot koorts boven de 38 °C of benauwdheidsklachten heeft
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft mag de leerling weer
naar school
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet deze tenminste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en daarna 14 dagen thuisblijven of 14 dagen na het laatste contact met die
persoon thuisblijven.
Wordt een personeelslid in de loop van de dag ziek, gaat deze naar huis.
Wordt een leerling in de loop van de dag ziek, wordt deze direct opgehaald door de
ouder.

Onderstaand een hulpmiddel om te kijken of uw kind naar school mag.
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/
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Informatieavond
De informatie avond van groep 7 gaat niet door. U ontvangt de informatie per mail.
U hoort volgende week van Juf Carina of de informatie avond van groep 3 doorgang vindt;
dat heeft wel de voorkeur.

Overblijven
Denkt u aan het inleveren van de overblijf brief die bij de vorige nieuwsbrief als bijlage zat?
Dank u wel. Dan weten we welke inzet van overblijfouders in ieder geval nodig is.

Privacy voorkeuren
Privacy voorkeuren
Wij doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Het is
prettig dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit is tegenwoordig
zelfs wettelijk verplicht. Wij vragen u via PARRO uw privacy voorkeuren door te geven.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin van
het schooljaar kunt u als ouders via Parro uw voorkeuren doorgeven.
Dit doet u via de volgende stappen:

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
Tik op Privacy voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
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Belangrijke data
1 september
3 september
25 september
02 oktober
09 oktober
Week van 12 oktober
15 oktober
19 t/m 23 oktober
Schoolkamp groep 8

Informatieavond groep 3 onder voorbehoud 19.00-19.45
Informatieavond groep 7 vervalt.
Schoolfotograaf ’s morgens
PR commissie
LR raad
Luister- en Zien gesprekken
Boekenmarkt voor kinderen (onder voorbehoud)
Herfstvakantie
10 en 11 mei 2021

BASISSCHOOLREGELS
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