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SmdB De Ark nr 5: januari 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Gelukkig konden we 10 januari gewoon beginnen op school. We hebben de vlag
uitgehangen! Toch is het elke keer spannend of er zieken zijn. Ook nu kregen we weer
meldingen; afgelopen week, naast kinderen, ook van de twee leerkrachten van groep 6-7-8.
Een geluk was dat de PABO stagiaire een week stage liep en zo de klas met deels hulp van
online lessen en deels ondersteuning van juf Nadine gewoon op school les kon krijgen.
Sommige kinderen zijn vanwege corona in het gezin of bij zichzelf echt weken weg geweest.
We hebben daarom de rapportgesprekken naar een later tijdstip verplaatst om ook hen extra
oefentijd te geven. Deze zijn nu in de week van 21 februari. Na de persconferentie is er wat
meer ruimte gekomen voor kinderen. Daar zijn we blij mee. Het leren op school met elkaar,
zowel cognitief, maar zeker ook sociaal-emotioneel doe je samen!
Maandag 7 februari is de school gesloten voor de leerlingen. Het team heeft dan een
studiedag.
Het motto is nog steeds: Wees alert en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Ukelele les in 6-7-8
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Personeel
Juf Gerda had afgelopen week corona. Zij begint weer 31 januari.
Juf Salome heeft corona.
Juf Daniëlle heeft afgelopen week haar stage voor leerkracht in groep 6-7-8 goed
afgesloten. Succes met je vervolgopleiding.
Juf Anne-Joëlle sluit haar stage voor onderwijsassistente deze week af. Zij ondersteunde in
groep 1 t/m 5. Ook jij succes met je verdere opleiding.

Rapportgesprekken
De datum van de rapportgesprekken wordt verzet naar de week van 21 februari. Door de
lockdown, ziekte e.d. hebben we extra tijd genomen om te wennen, oefenen, herhalen.
U kunt zich straks weer inschrijven via Parro op uitnodiging van de juffen. Zij geven een
seintje wanneer de Parro opengezet wordt.
De gesprekken vinden in principe ’s middags plaats op school. Maar u kunt ook online
afspreken als u dat liever doet.
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Corona maatregelen
Na de persconferentie van 25 januari zijn de volgende maatregelen van kracht:
•
•

•
•

•
•

Kinderen blijven thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus
hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het
coronavirus. Zij mogen dus géén klachten hebben en bij voorkeur een zelftest gedaan
hebben.
Bij drie of meer besmettingen in de groep, hoeft de gehele klas niet meer in
quarantaine. Alleen de kinderen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
Het dringende advies blijft om regelmatig een zelftest te doen; bij kinderen vanaf
groep 6 zelfs twee keer per week. Zelftesten voor leerlingen zijn op school
verkrijgbaar.
De andere regels met betrekking tot contact, hygiëne, ventilatie e.d. blijven gelden.
Volwassenen dragen een mondkapje in de gang/hal.

We zijn de afgelopen periode doorgekomen zonder groepen in quarantaine. We zijn blij dat
dat is gelukt. Daarvoor willen we u ook bedanken. We hebben ervaren dat u heel erg mee
heeft gedacht en voorzichtig bent geweest wanneer uw kinderen klachten hadden. We
hopen de komende periode op dezelfde manier verder te kunnen samenwerken.
De kinderen die in quarantaine moeten en niet ziek zijn, kunnen in overleg met hun
leerkracht(en) (deels) online aansluiten als dit organisatorisch haalbaar is. De prioriteit gaat
naar het lesgeven in de klas.

Belangrijke data
Januari -febr.
07 februari
Wk van 21 febr.
23 februari
28 febr tot 4 maart
21 maart
01 april

Cito
Studiedag, leerlingen vrij
Rapportgesprekken
Biddag
Voorjaarsvakantie
Studiedag VPCO, leerlingen vrij.
Leerlingenraad, LR kinderen eten op school.
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Foto’s

Het werken met het weekplan wordt goed opgepakt!

Vetbollen maken in 3-4-5
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