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Agenda
di 1 feb

Studiedag. Alle leerlingen de hele dag vrij

di 8 feb

Oud papier

ma 14 feb t/m do 17 feb

Oudergesprekken

vr 18 feb

Voorjaarsvakantie

di 8 mrt

Oud papier

Wijziging quarantainebeleid en beslisboom
Naar aanleiding van de persconferentie van vorige week is er een wijziging doorgevoerd in het quarantainebeleid.
Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:
Als je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief getest is op Covid-19, hoef je niet in quarantaine
te gaan als je:
korter dan 8 weken geleden positief getest bent, hersteld bent en geen klachten hebt;
langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en geen klachten hebt.
Krijg je toch coronaklachten? Laat je dan testen.
Via de onderstaande link kun je per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.
Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl
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Studiedag
Op dinsdag 1 februari zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het personeel. We gaan dan bezig
met Expliciete Directe Instructie (EDI).

Mr vergadering
Afgelopen woensdagavond, 19 januari, is er een digitale MR bijeenkomst geweest. We hebben met elkaar gesproken
over de personeelsbezetting. O.a. over de NPO-gelden die waren ingezet om elke dag een onderwijsassistent op
school te hebben voor extra ondersteuning in de klassen. Als je nu naar de praktijk kijkt is dat voor de kerstvakantie
maar gedeeltelijk ten uitvoer gekomen. Dat heeft te maken met de personele bezetting. Sinds deze week is er elke
dag weer een onderwijsassistent aanwezig.
De huidige situatie m.b.t. Corona is besproken. In het nieuws wordt veel gesproken over groepen die in quarantaine
moeten of soms zelfs hele scholen die dicht gaan. Op dit moment vallen de Corona-besmettingen bij ons op school
mee.
Verder zijn het plaatsen van de hekken bij school besproken en is er kort gesproken over de plannen van de
gemeente wat betreft de herinrichting van het Mandehofplein.
En goed nieuws, de oud-papier prijzen stijgen weer. Dit betekent dat een avond oud-papier lopen momenteel
ongeveer €1000 kan opleveren. Dat geld komt weer ten goede aan de kinderen door bijv. het aanschaffen van
spelmateriaal voor buiten of in de klas.

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

Piel de Sapo meloen

Peen

Gala appel

Achtergrondinformatie Piel de Sapo

Achtergrondinformatie peen

Achtergrondinformatie Gala appel

juf Liesbeth
Afgelopen woensdag is juf Liesbeth Dolstra bij ons gestart als onderwijsassistent. In het verleden is juf Liesbeth lange
tijd als groepsleerkracht op onze school aan het werk geweest.
Ze komt vanaf nu iedere woensdag. Daar zijn we erg blij mee!
Op deze manier hebben we iedere een onderwijsassistent op school:
maandag

juf Germa

dinsdag

juf Germa

woensdag

juf Liesbeth

donderdag

juf Tara

vrijdag

juf Tara

