Nummer 36, maandag 8 juni 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 36.

WE MOGEN WEER!!
Eindelijk terug naar een beetje normaal.
Vanaf vandaag zijn (bijna) alle leerlingen weer terug in de school.
Goed om hen allemaal weer te zien en te spreken.
Voor de leerlingen fijn dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes weer zien.
In verband met de Corona-maatregelen zijn sommige zaken de komende tijd nog
anders dan anders. Zo is de groepsverdeling wat anders dan normaal; niet alle
leerlingen komen ’s morgens in basisgroepen binnen.
Dit doen we om te bereiken dat er zo weinig mogelijk “geloop” in de school is.
Ook veranderen leerlingen minder van instructielokaal of werkplek; het veranderen
van werkplek gebeurt nu zo nodig (vooral) door de leerkrachten.
Inmiddels is duidelijk dat leerlingen slechts een zeer gering besmettingsrisico voor
volwassenen vormen.
Als collega’s zijn we erg blij dat dat zo blijkt te zijn: het stelt ons meer gerust in onze
soms volle groepen.
Vanzelfsprekend blijven de leerkrachten er voor zorgen dat de 1 ½ meter regel
gehandhaafd blijft, maar het soms in je enthousiasme vergeten daarvan, blijkt
weinig risico’s met zich mee te brengen.
Afgelopen donderdag heeft u allen nadere mededelingen over onze aanpak vanaf
vandaag (8 juni) ontvangen.
Duidelijk daarin is o.a. dat we de ouders/verzorgers nog buiten de school houden.
(excl. de vrijwilligers)
Dat betekent niet, dat u geen contact met de leerkrachten kunt hebben: de mail en
de telefoon blijven daarvoor prima middelen.

1.

Momenteel zijn er nog twee collega’s afwezig op school.
Onze collega Marieke van der Zwan (Unit 2) is nog met ziekteverlof.
Marieke heeft al een aantal weken ernstige last van enorme hoestbuien, waardoor
spreken bijna onmogelijk is.
Marieke is getest op Corona, maar daar is gelukkig geen sprake van.
Die hoestbuien zorgen er wel voor dat Marieke haar werkzaamheden nog niet kan
hervatten.
Naast Marieke is onze collega Anneke Kerkhoven (unit 1) afwezig.
Anneke behoort tot de risicogroep en werkt daarom thuis,
Momenteel is nog onduidelijk wanneer Anneke weer terug kan keren in de school.
Als team hebben we erg ons best gedaan om, ondanks de afwezigheid van
“invallers”, er voor te zorgen dat onze leerlingen zo veel mogelijk dagen per week
naar school kunnen gaan.
Dat is ons vrijwel helemaal gelukt: slechts de leerlingen van leerjaar één hebben de
komende tijd één dag per week (op de dinsdag) “thuisonderwijs”. De overige
leerlingen kunnen alle dagen van de week op school aanwezig zijn.
De ouders van Unit 1 en 2 hebben een aparte mail ontvangen over de aanpak en
organisatie in genoemde Units.
Vandaag dus weer “een volle bak”.
Als collega’s hebben we er weer zin in en gaan we ons uiterste best doen van de
laatste (nog maar!) zes weken gezellige en leerzame weken te maken.
1. De schoolregel
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best”

2. Toekomstige activiteiten
-

Vrijdag 26 juni a.s. staat “de meester/juffendag” gepland. Dit betekent dat de
leerkrachten op vrijdag 26 juni a.s. een gezellige en vrolijke dag in hun eigen
lokaal en basisgroep zullen organiseren

-

Het schoolkamp van leerjaar 8: inmiddels is duidelijk dat de jeugdherberg (“De
Kleine Haar” te Gorssel) waar de leerlingen van leerjaar 8 en hun begeleiders
verblijven, van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli a.s. ruimte voor ons
heeft en de Corona-regels volledig kan uitvoeren.
De coronamaatregelen laten toe dat we dit reisje met elkaar maken.
Punt van zorg is nog wel het busvervoer; de busmaatschappij is nog aan het
bekijken of en hoe zij ons naar Gorssel kunnen
vervoeren.

2.

Binnenkort horen we hier meer over.
-

Op dinsdag 14 juli a.s. staat het afscheid van de leerlingen van leerjaar 8
gepland.
Dit afscheidsfeest gaat hoe dan ook door!
Hoe we e.e.a. organiseren, zijn we momenteel aan het bekijken; wanneer
hierover meer bekend is, hoort u dit van ons.

.
3. Het schoolreisgeld
Zoals u allen weet, is het schoolreisje van leerjaar 1 tot en met 7 dit jaar vanwege de
Corinacrisis niet doorgegaan.
Heel veel ouders/verzorgers hebben het schoolreisgeld ( € 25,= per kind) inmiddels
overgemaakt op het rekeningnummer van de school.
We hebben in de MR van de school over deze zaak gesproken en afgesproken dat
de reeds door de ouders/verzorgers betaalde bedragen blijven staan op het
rekeningnummer van de school tot de schoolreis van 2021: deze vindt plaats op
woensdag 26 mei 2021.
Ouders/verzorgers die het reeds betaalde bedrag terug willen ontvangen, kunnen dit
melden aan ondergetekende (directie@dehofvijver.unicoz.nl ), waarna het
betreffende bedrag wordt teruggestort.
Ouders/verzorgers die het schoolreisgeld nog moeten betalen, kunnen dat alsnog
doen.
Ook de ouders/verzorgers van leerlingen van de huidige groep 7 (die zitten volgend
jaar in groep 8 en gaan dan “op kamp”) kunnen er voor kiezen het reeds betaalde
schoolreisgeld op de schoolrekening te laten staan.
Dit bedrag wordt volgend jaar dan in mindering gebracht op het dan te betalen
“kampgeld”.

4. 1 ½ meter moet!!!
Graag wil ik u er op wijzen dat ALLE volwassenen de 1 ½ meter regel moeten
naleven. Dat betekent dat ook de ouders/verzorgers van onze leerlingen in staat
moeten zijn om die uiterst belangrijke regel te kunnen uitvoeren!
Dit laatste lukt helaas niet altijd.
M.n. bij de uitgang van het voorplein, ter plaatse van het zebrapad, zijn er soms
kleine “opstoppingen” en zijn mensen niet in staat 1 1/2 meter afstand van elkaar te
houden.
Ik verzoek u hierbij daarom zó een plekje op het plein of voetpad te zoeken dat de

3.

1 ½ meter afstand-regel gewaarborgd is en iedereen op een verantwoorde en veilige
manier naar huis kan gaan. Dank daarvoor!!
5. Cito
De komende weken zal er in de groepen weer een aantal Cito-toetsen afgenomen
worden.
Deze toetsen worden aan het begin van de morgen afgenomen.
Dit wetend, vragen wij u er zorg voor te dragen uw kind(eren) op tijd op school
is/zijn.
Ook verzoeken wij u geen dokters- of tandartsbezoekjes e.d. te plannen aan het
begin van de dag. Dank.

6. De kalender voor de komende tijd
9 juni
23 juni
26 juni
25 juni
6 – 10 juli
6 – 9 juli
14 juli
17 juli
28 augustus

Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni a.s.
20.00 uur: OR-vergadering
Meester- en juffendag
20.00: MR-vergadering
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Schoolkamp leerjaar 8 (onder voorbehoud!)
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.
16.00 – 17.00 uur: inloopmoment voor alle leerlingen en hun
ouders/verzorgers.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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