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Veiligheid
In het verlengde van de Nieuwsbrief van vorige week:
● Het gaat goed-genoeg met het ‘ingaan’ en ‘uitgaan’ van de school;
● Als de school uitgaat staan de ouders/verzorgers van de onderbouw keurig op anderhalve meter
afstand te wachten; fijn!
● We continueren derhalve de eerder ingezette aanpak, waarbij de hekken rond 8.25 uur open gaan;
● Voor wat betreft de ouders van de kinderen van de groepen 0 tot en met 4: mogen wij u nogmaals
vragen om, wanneer de leerkrachten op het plein komen, te vertrekken van het schoolplein? Dit alles
om te veel drukte te voorkomen.
Dank voor uw/jouw medewerking!
Update 17 juni 2020: Adviezen aangepast voor kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool
(overgenomen van RIVM)
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast.
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve
als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid
hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1
of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS naar school. Deze
nieuwe adviezen worden zo snel mogelijk verwerkt in de protocollen.
Gezondheid kinderen, ouders en leerkrachten (nogmaals
We hanteren de richtlijnen van de RIVM wat betreft gezondheid en wel of niet naar school gaan.
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Leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: hoesten, moeilijk ademen /
benauwd, tijdelijk minder ruiken / proeven, verhoging (boven 38 graden Celsius) of koorts. Na 24 uur
klachtenvrij mogen zij weer naar school;
Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis benauwdheidsklachten heeft en/of koorts. Ook
hier: weer naar school na 24 uur klachtenvrij;
Als een leerling op school ziek wordt (of hier een vermoeden van is), wordt het kind direct door een
ouder opgehaald. Ook broers en zussen gaan dan mee naar huis.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels
Als iemand in het huishouden van de leerling of leerkracht getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling / leerkracht wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14
extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts.

Bestuursvergadering
Volgende week woensdag 24 juni vergadert het bestuur.
Vervangingen volgende week
Volgende week is de week van het schoolkamp voor groep 8! Juf Willemijn en juf Mariëlle gaan mee met
schoolkamp. Daarom is de vervanging voor volgende week als volgt:
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Dinsdag 23 juni 2020:
Groep 7 wordt vervangen door juf Judith Kroon
Groep 4 wordt vervangen door juf Nelleke Huissoon
Woensdag 24 juni en donderdag 25 juni 2020:
Groep 4-5 wordt vervangen door juf Nelleke Huissoon.
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 1 juli a.s., 20.00 uur, is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden van onze
schoolvereniging hebben hiervoor reeds een uitnodiging via de secretaris ontvangen. Een belangrijke
vergadering, waarin onder meer de uitbreidingsplannen van onze groeiende school worden gepresenteerd....
Doorschuifmoment
Voor de leerlingen is het natuurlijk heel spannend wie in het nieuwe schooljaar 2020-2021 de nieuwe juf of
meester is. Daarnaast komen ook een aantal nieuwe kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar bij ons
op school.
Woensdag 8 juli aanstaande, van 11.30-12.15 uur gaan alle kinderen kennis maken met hun nieuwe groep!
Groepsverdeling schooljaar 2020-2021
De groepsverdeling voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

groep 1-2a

juf Marlieke

juf Marlieke

juf Wilma

juf Wilma

-

groep 1-2b

juf Lianne

juf Lianne

juf
Lianne/Deborah

juf Deborah

groep 3

juf Hanneke

juf Hanneke

juf Anja

juf Anja

juf Anja

groep 4

juf Mariëlle

juf Mariëlle

-

-

-

groep 5

juf Ilse

juf Ilse

-

-

-

groep 4-5

-

-

juf Mariëlle

juf Mariëlle

juf Ilse

groep 6

juf Karin

juf Karin

juf
Karin/meester
Jorne

meester Jorne

meester Jorne

groep 7

juf Judith dW

juf Judith dW

juf Judith K

juf Judith K

juf Judith K

groep 8

juf Willemijn

juf Willemijn

juf Willemijn

juf Willemijn

juf Willemijn

Verder:
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Na de kerstvakantie starten we met een derde kleutergroep, met als leerkracht juf Rianne;
En hebben we in het schooljaar 2020-2021 ook weer de beschikbaarheid van onze Interne Begeleider
Angelina Van der Lek, Remedial Teacher Adinda Leenders, leerkracht Plusgroep Mandy van
Wijngaarden, vakleerkracht gymonderwijs Dianne van der Meer en Jorne van Ginkel voor de
individuele begeleiding van leerlingen (naast zijn lesgevende taken).

Vanuit de Ouderraad
Tijdens de vergadering van de Ouderraad van afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van de
voorzitter, Hanneke van der Velde. Maar liefst 5 jaar heeft zij zich ingezet voor onze Ouderraad in de rol van
voorzitter. Heel hartelijk dank daarvoor! Zeer gewaardeerd....
Anne-Marie de Haan neemt de voorzittersrol van de Ouderraad over. Anne-Marie: heel veel succes
toegewenst!
Vanuit de Medezeggenschapsraad
Gisteravond heeft de MR vergaderd over de onderwijstijden. Vanuit de wet is geregeld dat de MR inspraak
heeft als schooltijden (tijdelijk) veranderd worden. Onder de huidige omstandigheden is het wenselijk voor de
leerlingen en het team dat zo min mogelijk andere volwassenen de school in komen om besmettingsrisico’s
zoveel mogelijk te vermijden.
Als MR en directie zien we dat in het huidige rooster de veiligheids- en hygiënemaatregelen voor iedereen
goed hanteerbaar zijn. Dit is de aanleiding dat we voornemens zijn om de huidige aangepaste schooltijden te
verlengen totdat de corona-maatregelen vanuit de overheid worden opgeheven,
De schooltijden zullen dan na de zomervakantie dus tijdelijk blijven zoals ze nu zijn: op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tot 14.30 uur en op woensdag tot 12.15 uur. Voor de kleuters eindigt de werkweek op
donderdag. We melden dit nu alvast omdat het voor u wellicht ook consequenties heeft voor de opvang van
uw kinderen na school vanaf 31 augustus.
In de Nieuwsbrief van volgende week meer informatie hierover.
Meeleven
We leven mee met Jessica Oussoren, en haar ouders. Volgende week vrijdag 26 juni moet de vader van
Jessica (groep 7) een lever-operatie ondergaan. Het is een pittige operatie van tussen de 4 a 5 uur, waarna hij
tussen de 5 en 10 dagen in het ziekenhuis verblijft. En dan vervolgens in augustus aanstaande een operatie
aan zijn darm. En dan hoopt de familie Oussoren dat zij deze vervelende periode achter zich kan laten. We
wensen de familie Oussoren heel veel sterkte toe.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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