Weeknieuws nr.3

4 september 2020

AGENDA
Datum
7 t/m 10 september
11 september
15 september
30 september

Activiteit
Groep 8 Ameland
Groep 8 vrij
Oud papier
Kinderen vrij. Studiedag leerkrachten.

Comprix sportdag groep 8
I.v.m. de coronamaatregelen kan dit schooljaar de Comprix sportdag voor alle leerlingen van
groep 8 niet doorgaan. Het bestuur vindt het niet verantwoord om alle achtstegroepers van
de 32 scholen te mengen. De sportdag stond gepland op 18 september.

Vreedzame School
Tijdens de afgelopen weken hebben we gewerkt aan het eerste
blok “We horen bij elkaar” van de Vreedzame School. Dit blok
heeft al doel:
“Groepsvorming en een positief sociaal klimaat, waar leerlingen
zich mede verantwoordelijk voor voelen.”
In dit blok worden de regels opgesteld, taken verdeeld en
hebben we aandacht voor opstekers en afbrekers.
Vanaf maandag 14 september gaan we werken aan blok 2.
Op woensdag 30 september zijn de kinderen vrij. Het team wordt dan weer geschoold in het
Vreedzame School principe.

Schooltijden
Met ingang van maandag 14 september willen we weer terug gaan naar onze normale
schooltijden.
We zullen dan weer van 8:30 tot 14:15 uur naar school gaan (op woensdag tot 12:15). In het
volgende weeknieuws melden we u welke afspraken daarvoor gelden.

Oud papier
De resterende data voor het ophalen van het oud papier zijn:
• 15 september
• 13 oktober
• 10 november
• 8 december

Gezondheid personeel
Het Corona protocol van Comprix is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. In dit protocol
staat het volgende ten aanzien van het personeel:
“Een personeelslid met een of meerdere van de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
•
Neusverkoudheid
•
Hoesten
•
Moeilijk ademen/benauwdheid
•
Tijdelijk minder ruiken en proeven
•
Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis.”
Normaal gesproken werken leerkrachten met enkele van de
hierboven genoemde klachten ‘gewoon’ door. Dat zal nu dus
niet zo zijn. Indien een leerkracht niet kan/mag werken, wordt
er gezocht naar vervanging. Dat zal een vervanger zijn uit de
invalpoule van Comprix.
Die poule zal echter ook leeg kunnen zijn, zeker als de jaarlijkse
griepgolf zich aan dient.
Als er geen invalkrachten beschikbaar zijn, betekent dat dat de
klas die dag niet naar school kan komen. Verdeling van de
leerlingen over andere groepen is geen optie.
Er zal dan worden gekeken welke mogelijkheden er zijn om de kinderen toch hun
schoolwerk te laten doen.
Uiteraard hopen we dat zich deze situatie niet aan zal dienen!

