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Beste ouders/verzorgers,
Covid-19
Op dit moment zijn er veel leerlingen afwezig in de school. Sommige leerlingen hebben coronagerelateerde klachten, of een gezinslid heeft koorts (hoger dan 38 graden Celsius).
Ook zijn er leerlingen die thuis zijn omdat ze wachten op de uitslag van een gezinslid. Bij een enkeling
is er een corona-geval in het gezin. Het testen van kinderen kan vaak ook met een ‘wangtest’ waarbij
het staafje niet de neus in hoeft.
Bedankt dat u allemaal zo goed mee oplet in het gebruiken van de beslisboom. Wij hanteren deze op
school en ik merk dat veel ouders deze thuis ook gebruiken. De beslisboom is nogmaals bijgevoegd
aan deze nieuwsbrief.
Wanneer er door besmettingen gevolgen zijn voor andere leerlingen of de hele klas, nemen wij
uiteraard met u contact op.
Ouderraad
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. Na de zomer zullen er vier plaatsen beschikbaar komen.
Drie daarvan omdat hun kind in groep 8 zit en dus van school gaat. De ouderraad is een enorme hulp
voor de school en ondersteunt bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en bijvoorbeeld de
schoolreis.
Wanneer u zich aan wilt melden of vragen heeft over de werkwijze van de ouderraad, kunt u dit
kenbaar maken door voor 1 april een e-mailtje te sturen naar lenno_kellydevos@kpnplanet.nl.
Overblijf
De school is volgens de richtlijnen georganiseerd in cohorten. Leerlingen krijgen onderwijs in hun
eigen bubbel.
In groep 7 en 8 is dit zelfs nog iets strenger. Daar moeten ook bubbels in de klas georganiseerd zijn
waar kinderen niet uit mogen, om in een nieuwe bubbel bijvoorbeeld een verlengde instructie te
krijgen. Dat maakt het onderwijsaanbod momenteel voor de leerkracht behoorlijk uitdagend.
De leerlingen moeten ook overblijf krijgen in de cohorten. We roepen u nog altijd op enkel gebruik te
maken van overblijf wanneer dit echt nodig is.
Omdat de overblijf in verschillende cohorten plaats vindt, zijn we op zoek naar extra
overblijfmedewerkers. Wil u zich aanmelden of heeft u hier vragen over? Mail dan naar
overblijfodw@gmail.com.
Sis-regel van de week
We weten het verschil tussen plagen en pesten.

Eierspeurtocht
Speurtocht: Zoek de eieren!!!
Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland heeft een nieuwe activiteit
bedacht voor kinderen in de leeftijdscategorie van 2 t/m 12 jaar.
Van 22 maart t/m 2 april kunnen kinderen, woonachtig in Nieuw-Beijerland,
meedoen aan een speurtocht eieren zoeken. Op 25 verschillende adressen in
het dorp zal een ei achter het raam hangen met daarop een afbeelding (zie
afbeelding).
De verschillende afbeeldingen die daar op staan kunnen worden
afgestreept op de kraskaart die je ontvangt na aanmelding. Na
inlevering van de volle kaart wordt er voor alle kinderen die de kaart
hebben ingeleverd een aardigheidje thuis gebracht op 3 april.
Let op: Graag alle namen van de kinderen apart opgeven (i.v.m. aantal traktaties) v, uiterlijk 12
maart a.s. met uw woonadres erbij!!
De kraskaart en een plattegrond van het zoekgebied worden kort voor 22 maart aan u gemaild.
Inleveren van volle kaarten uiterlijk 2 april in de brievenbus bij Middelstraat 12.
Heeft uw kind een allergie/intolerantie, laat dat ons dan weten.
Wij wensen jullie al vast veel zoekplezier!
P.S.

I.v.m. de huidige regelgeving is de zoekperiode langer gemaakt, zodat er een spreiding is
van het aantal personen dat aan het speuren is.
Wij verzoeken u zich aan de afstandsregels te houden en de tocht alleen met het eigen
gezin te doen, zodat contactmomenten beperkt blijven.

Met vriendelijke groet,
Namens het hele team van IKC Onder de Wieken
Tobias Vermeulen, directeur

