Nieuwsbrief jaargang 15, nummer 3
10 september 2020
Beste ouders/verzorgers,
IN deze nieuwsbrief een paar korte zaken die de aandacht verdienen.
MR-verkiezing
Tot en met dinsdag 15 september kunnen ouders zich kandidaat stellen voor de MR. Doordat de
jaarvergadering niet doorgaat zullen we de verkiezing op een andere manier moeten doen. We
geven de leerlingen na 15 september een stembiljet mee waarmee u uw stem uit kunt brengen.
Informatieavond
U heeft een brief ontvangen waarin u zich op kunt geven voor de informatieavond op dinsdag 15
september. Tijdens de presentatie zijn er ook leerlingen uit groep 8 aanwezig die het deel
Daltononderwijs aan u presenteren. Hier zijn we bij voorbaat al trot op!
We zouden het fijn vinden wanneer we uw aanmelding voor de informatieavond op uiterlijk vrijdag
11 september ontvangen.
BOUW!
Om het leesonderwijs op Onder de Wieken vorm te geven, zetten we onder andere ‘’Bouw!’’ in. In de
vorige nieuwsbrief deden we al een oproep tot hulpouders om op een vast tijdstip te komen lezen
met een leerling.
U zou ons en de leerlingen enorm helpen, helpt u mee? Stuur dan een e-mailtje naar
els.hoogendam@odbsonderdewieken.nl
Covid-19
De school zal de komende weken gecontroleerd worden op de ventilatie. We wachten de uitslag met
spanning af.
De ziekmeldingen onder leerlingen neemt toe. Ook gelden de ziekmeldregels voor het personeel. We
hopen de school draaiende te houden. Voor de procedure voor het draaien van de klassen verwijs ik
naar de schoolgids.
De school past nog altijd de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie
hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
In bovenstaande gevallen blijft de leerling thuis en geldt het advies om het kind te laten testen.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Telefoongebruik
In de bovenbouw kan het voorkomen dat leerlingen een telefoon bij zich hebben. Dit is altijd op
eigen risico. De leerling kan gebruik maken van een plek bij de leerkracht om de telefoon op te
bergen. Soms kan de leerkracht voor een bepaalde les aangeven dat een telefoon gebruikt mag
worden (bijvoorbeeld bij een kahoot-quiz). Dit zal de leerkracht dan vooraf doen. Het is natuurlijk
niet de bedoeling de indruk te wekken dat iedere leerling voor school een telefoon nodig heeft. Dat
is niet het geval.
Parro
We voeren momenteel een proeflicentie uit van Parro. Een app om mee te communiceren met de
ouders. We denken dat dit meer mogelijkheden geeft voor u als ouder en voor ons als leerkrachten.
U heeft al een uitnodiging ontvangen.
Alvast een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

