18. Extra nieuwsbrief 13 maart 2020
Data van belang
18 maart
24 maart
25 maart
9 april
10 april
13 april

: studiedag, alle leerlingen vrij
: sponsorloop GAAT NIET DOOR
: Grote Rekendag
: studiemiddag, leerlingen vrij om 12.35u
: Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
: 2e Paasdag, alle leerlingen vrij

Beste ouders,
Donderdag is opgeroepen om, naast de al geldende richtlijnen, zorgvuldiger
om te gaan met sociale situaties. Als school hebben we daar dagelijks mee te
maken. Het is voor ons op dit moment een continue afweging tussen het
vermijden van risico’s en het zo goed als mogelijk door laten lopen van de
normale gang van zaken. Na overleg is er besloten dat we als school voorlopig
niet meer deelnemen aan buitenschoolse activiteiten. Dat betekent dat alle
uitstapjes buiten de school, vanaf heden, niet meer doorgaan. Dit geldt
voorlopig tot en met 31 maart a.s..
U krijgt hierover een brief vanuit ons bestuur Delta-onderwijs. Deze is via
Klasbord of Classdojo naar u toegestuurd. Tevens krijgt u die via de mail (als
u zich heeft aangemeld) of op papier.
Het is de bedoeling dat u uw kind telefonisch ziek meldt.
Als uw kind beter is mag het weer gewoon naar school komen.
Omdat ook leerkrachten ziek kunnen zijn en er niet altijd vervanging mogelijk
is proberen we dit als school zo goed mogelijk op te lossen met onze eigen
medewerkers. Dit betekent dat b.v. RT of taalondersteuning door Anneke of
Silvia niet altijd kan doorgaan omdat zij voor de groep staan.
Soms worden groepen binnen de unit samengevoegd omdat er zo weinig
kinderen zijn dat het verantwoord is om het aangepaste onderwijs in deze
vorm te geven.
Verder blijven we de kinderen wijzen op onderstaande hygiëne maatregelen:
regelmatig handen wassen met water en zeep,
papieren zakdoekjes gebruiken,
hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de GGD West Brabant
en/ of het RIVM.
Sponsorloop 24 maart
Deze wordt uitgesteld i.v.m. het coronavirus omdat wij niet willen dat de
kinderen nu langs de deuren gaan om sponsorgeld op te halen. Dus we
hebben die dag geen hulpouders nodig. Zodra de nieuwe datum bekend is
kunt u zich weer opnieuw aanmelden om te komen helpen.
Hoera 160 ballen
Gisteren hebben de kinderen de 160e bal in de buis gedaan en is de beloning
weer verdiend. Dit betekent dat de kinderen spelletjes gaan doen in de klas.
Het gaat dan b.v. over spelletjes voor het aanleren van executieve functies
(vaardigheden die nodig zijn om te leren leren) en coöperatieve spellen (leren
samenwerken is belangrijker dan winnen). We gaan nu op naar 180 ballen.

