Weeknieuws nr.2

28 augustus 2020

AGENDA
Datum
31 augustus – 4 september
7 t/m 10 september
11 september

Activiteit
Oudergesprekken
Groep 8 Ameland
Groep 8 vrij

Omgekeerde oudergesprekken
Van 31 augustus t/m 4 september vinden de eerste gesprekken van dit jaar plaats. De
groepsleerkracht heeft hierover al een afspraak met u gemaakt.

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we Jesse mogen verwelkomen op school. We
wensen hem veel plezier bij ons op school.
Vorige week waren we Noël vergeten, maar hem wensen we ook
een fijne tijd bij ons op school.

Ouderportaal
Op dit moment wordt er gewerkt aan een aanpassing aan de website. Binnenkort komt er
een mogelijkheid om in te loggen op onze site, waar groepspecifieke (nieuws)berichten
komen te staan. Het biedt ook mogelijkheden om foto’s en of berichten te bewaren.
Als alles klaar is, zullen we u daar over informeren.

Oud papier
Afgelopen dinsdag is er weer oud papier opgehaald. Iedereen die heeft geholpen; heel erg
bedankt! De volgende data zijn:
• 13 oktober
• 10 november
• 8 december

Schooltijden
Volgende week verwachten we iets meer te kunnen zeggen over eventuele veranderingen in
de huidige schooltijden.

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!

BASISLESSEN IN TEKENEN, KLEUREN EN
SCHILDEREN……

OPEN MIDDAG
16 SEPTEMBER
In de Boogzaal van het “BUURTHUUS” in
NOORDWOLDE van 14:00 TOT 16:00 UUR

KOM GERUST VRIJBLIJVEND KIJKEN
EN PROBEER ALVAST MET WELKE
MATERIALEN U/JIJ ZOU WILLEN
LEREN WERKEN !
VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
VANAF 8 JAAR
Lukt het niet om langs te komen bel of mail gerust
voor meer info met:
Eelkje Kootstra,
0625275548/Kootstra38@hotmail.com
Uiteraard worden de coronaregels in acht
genomen. Is het even druk dan krijgt u een
consumptiebon en mag u beneden even wachten.

