Week 3&4: 17-01 t/m 21-01

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. Hierin informeren we u over de
relevante schoolzaken.
Afstandsonderwijs & hybride onderwijs
De komende tijd zullen kinderen door quarantaine of besmetting regelmatig afwezig zijn. We vinden
het belangrijk dat de kinderen contact houden met school. Daarom bieden wij aan leerlingen die
thuiszitten vanwege lichte klachten of een quarantaine minimaal één keer per dag een online moment
aan. Tijdens dit moment kunnen de leerlingen vragen stellen over het werk en peilt de leerkracht welk
werk thuis wordt gemaakt. Wanneer een reguliere groepsleerkracht afwezig is en de groep
opgevangen moet worden door één van de leerkrachten die online les geeft, komt het online
lesmoment te vervallen.
De leerkrachten die het online lesmoment verzorgen, zullen dagelijks via Parro een Zoom-link en
tijd(en) sturen naar de kinderen die afwezig zijn. Is uw kind afwezig, houdt u dan Parro goed in de
gaten!
Tikkies
Het is weer tijd om de overblijf te betalen, voor de maand december. U kunt de overblijf op
verschillende manieren betalen:
• Tikkie: u vindt deze in het bijgaande Parro-bericht.
• Overboeking: u kunt het geld overmaken, onder vermelding van de naam en groep van uw
kind, op NL 22 RABO 0359089100, t.n.v. Bijlmerhorst.
• Contant: u kunt het geld ook contant bij juffrouw Fonny inleveren.
Auto’s in de wijk
In de ochtend, bij het brengmoment, is het erg druk in de wijk. Wij merken op dat verschillende
ouders op de weg stoppen om hun kind uit te laten stoppen. Hoewel wij dit begrijpen, ontstaan
daardoor ook files en gevaarlijke situaties. We willen u dan ook vragen zoveel mogelijk met de fiets of
lopend naar school te komen. Mocht u toch met de auto naar school willen of moeten komen, dan
willen we u vragen de auto in de wijk te parkeren en met uw kind mee te lopen tot het plein. Op die
manier werken we samen aan een veilige omgeving van de kinderen.
Nieuwe gezichten
In de school verwelkomen wij twee nieuwe gezichten:
• Juffrouw Willemijn: hoewel zij reeds afscheid genomen had van groep 4, zal zij de komende
weken wel op school zijn om groep 7 les te geven.
• Berty Menke: voor de Nieuwkomers is een projectleider van buitenaf aangetrokken. Zij zal
met de Nieuwkomersleerkrachten het inhoudelijke programma van de Nieuwkomers
oppakken.
Zieke leerkrachten
De komende tijd zullen door de opmars van de nieuwe Corona-variant meer leerkrachten afwezig zijn.
We doen te allen tijde ons uiterste best om het onderwijs aan alle groepen door te laten gaan. We
baseren ons hierbij op het eerder gedeelde crisisplan. Voor de volledigheid hebben we dit plan
nogmaals bijgevoegd in het Parro-bericht. Hoewel wij zullen proberen alle klassen op school les te
geven, kan het de komende tijd voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen omdat we geen
vervanging kunnen regelen.
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Zelftesten
Vanuit de overheid geldt nog altijd een dringend advies voor bovenbouwleerlingen om twee keer per
week een zelftest af te nemen. Vanuit school heeft elke bovenbouwleerling een aantal zelftests
meegekregen. Naar verwachting krijgen alle bovenbouwleerlingen voor het einde van deze week een
nieuw setje zelftests mee, voor de komende twee weken.
Activiteitenbijdrage
Graag herinneren we u via deze weg ook aan de activiteitenbijdrage. De uiterlijke betaaldatum voor
het gehele bedrag, om aanspraak te maken op de korting, is 28 januari. U kunt gebruik maken van de
Tikkies die in een eerder Parro-bericht reeds gedeeld zijn. Deze vindt u nogmaals in het bijgaande
Parro-bericht.
Leerorkest en Wijktalentenorkest
Met de versoepelingen die afgelopen vrijdag zijn aangekondigd, mag het naschoolse
Wijktalentenorkest weer beginnen. Vanaf komende donderdag zal dit dan ook na school weer
plaatsvinden. Omdat het Leerorkest onder schooltijd plaatsvindt, en van iets grotere omvang is, wordt
met het opstarten hiervan nog eventjes gewacht. Mocht hierover nieuwe informatie komen, dan laten
we u dit uiteraard weten.
Mondkapjes bovenbouwleerlingen
Vorige week werd bekend dat leerlingen vanaf groep 6 en leerkrachten mondkapjes dragen in onze
gangen. Dit is mede een Zonova-besluit. De meeste leerlingen hadden in de eerste week hun
mondkapje mee. Leerlingen die dit vergeten zijn, zijn we tegemoet gekomen door een mondkapje te
geven. Deze week zullen wij dit niet meer doen.
Dan zullen we uw kind vragen om zijn of haar mondkapje thuis op te halen als ze deze zijn vergeten
(met uitzondering van kinderen die van ver komen, of met de auto gebracht worden. Dat zijn gelukkig
maar enkele kinderen). Voordat we uw kind naar huis sturen om het mondkapje op te halen, zal
juffrouw Fonny telefonisch contact met u opnemen. Uw kind zal dan wel als laatkomer geregistreerd
worden als het niet voor 08.45 in ons pand is. Wij verwachten overigens dat we deze regel niet
veelvuldig hoeven toe te passen, omdat we nu al zien dat alle kinderen netjes een mondkapje mee
hebben.
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