INFO NR. 17 - DONDERDAG 7 mei 2020
AGENDA
Week
20
21

Datum
ma. 11 mei
do. 14 mei
woe. 20 mei
do. 21 mei
vrij. 22 mei

Week
Halve klassen weer naar school
Contactgesprekken gaan niet door
Info nr. 18
Hemelvaart leerlingen vrij
Leerlingen vrij

23

Datum
za. 30 mei
do. 4 juni
do. 4 juni

Pinkstervakantie t/m 3 juni
Weer naar school
Info nr. 19

DIRECTIE
WE INFORMEREN U VIA ………………..
We houden u zo veel mogelijk op de hoogte via Klasbord, mail en website.
OP 11 MEI GAAN WE WEER BEPERKT OPEN!
Donderdag 30 april hebben jullie het protocol via de mail ontvangen over het beperkt opengaan van de school op
maandag 11 mei.
• Vanaf maandag 11 mei starten wij de lessen volgens onderstaand schema. In het schema staat welke groep op de
desbetreffende dag aanwezig is op school en welke leerkracht die dag les zal geven.,
Week 1: 11 t/m 15 mei
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Maandag 11 mei
1: Sandra
3: Heleen
5: Marco
7: Henriëtte
Dinsdag 12 mei
2: Sandra
4: Heleen
6: Lisanne
8: Henriëtte
Woensdag 13 mei
2: Marita
3: Heleen/Jolly
5: Lisanne
7: Henriëtte
Donderdag 14 mei
1.Marita
3: Jolly
5: Marco
7: Henriëtte
Vrijdag 15 mei
2.Marita
4: Heleen
6: Marco
8: Henriëtte
Week 2: 18 t/m 20 mei 2020
Groep 1 en 2
Maandag 18 mei
1: Sandra
Dinsdag 19 mei
2: Sandra
Woensdag 20 mei
1: Marita
Week 3: 25 t/m 29 mei

Groep 3 en 4
3: Heleen/Jolly
4: Heleen
4: Heleen

Groep 5 en 6
5: Marco
6: Lisanne
6: Lisanne

Groep 7 en 8
7: Henriëtte
8: Henriëtte
8: Henriëtte

Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Maandag 25 mei
1: Sandra
3: Heleen
5: Marco
7: Henriëtte
Dinsdag 26 mei
2: Sandra
4: Heleen
6: Lisanne
8: Henriëtte
Woensdag 27 mei
2: Marita
3: Heleen/Jolly
5: Lisanne
7: Henriëtte
Donderdag 28 mei
1: Marita
3: Jolly
5: Marco
7: Henriëtte
Vrijdag 29 mei
2: Marita
4: Heleen
6: Marco
8: Henriëtte
Voor verdere informatie is het belangrijk het Protocol “Starten onderwijs o.b.s. de Stelling vanaf 11 mei 2020”
goed door te lezen. Zie de bijlage.

•

De maatregelen uit dit document gelden in iedere geval t/m 1 juni a.s.. Wij houden u op de hoogte van eventuele
wijzigingen.

DRINKEN EN ETEN VOOR PAUZE EN LUNCH:
• Om er voor te zorgen dat de leerlingen zo weinig mogelijk door de school/lokaal lopen en in contact komen met
spullen van andere leerlingen, hebben we besloten dat de leerlingen hun tassen meenemen in het lokaal.
• Drinken en eten blijven in de tas en worden niet in de koelkast gezet. Willen jullie er daarom aan denken, dat de
kinderen drinken en eten mee krijgen dat niet in de koelkast hoeft.
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ONDERWIJS:
• De eerste weken wordt er extra aandacht besteed aan het welbevinden van de leerlingen.
• Tijdens de lesdagen zal er in de klas aandacht worden besteed aan de volgende vakgebieden:
o groep 1 en 2: kringactiviteiten, werkles, bewegen (buiten)
o groep 3 t/m 8: rekenen, taal, spelling, aanvankelijke/technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven en bewegen
(buiten).
• Op dagen dat leerlingen niet op school zijn, wordt er werk meegegeven dat ze thuis kunnen maken.
• De leerlingen krijgen tijdens de lesdagen uitleg over huiswerk voor de dagen dat zij niet naar school gaan.
• De leerlingen die geen lesdagen hebben op school blijven thuis en spelen niet in de omgeving van school.
• De leerlingen nemen tijdens lesdagen hun werkboeken/boeken e.d. mee naar school. Chromebooks kunnen de
leerlingen thuislaten.
• Als ouders hun kinderen niet naar school willen hebben terwijl er geen direct medische redenen zijn, zal de
leerplichtambtenaar om een advies worden gevraagd. Er zal geen sprake zijn van verplichting tot het geven van
thuisonderwijs door de school.
GYMLESSEN WORDEN ER NIET GEGEVEN
• De gymlokalen zijn tot 1 juni dicht. Er zullen sport/spellessen buiten worden gegeven.
NOODOPVANG
• Als de leerlingen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk naar school kunnen, moeten de scholen zelf de noodopvang
verzorgen voor de leerlingen die die dag niet naar school hoeven.
Het is echt noodopvang en het is alleen voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep, die hun kind(eren) zelf niet
kunnen opvangen.
• Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang in de periode vanaf 11 mei t/m 29 mei, wilt u dit dan z.s.m.
kenbaar maken.
• De leerlingen die op schoolkomen voor noodopvang nemen op deze dagen hun Chromebooks, werkboeken/boeken
e.d. mee naar school.
• Voor de voorschoolse en naschoolse opvang is men aangewezen op de BSO.
CONTACTGESPREKKEN VOOR LEERLINGEN MET EEN GROEPSPLANDEEL
De contactgesprekken voor ouders van leerlingen met een groepsplandeel gaan niet door op donderdag 14 mei.
Als de school weer open is, worden deze ouders wel zo spoedig mogelijk benaderd om een afspraak te maken met de
leerkracht.
RAPPORTEN EN GROEP 1 T/M 8
Graag de rapporten van groep 1 t/m 8 en de gesprekskaart (groep 3 t/m 8) als de school weer open is meegeven naar school.
ACTIVITEITEN
ACTIVITEITEN DIE GEPLAND STONDEN
• Het project Japan zal worden afgesloten
• Helaas kunnen de geplande activiteiten niet doorgaan:
o De schoolreizen en het schoolkamp.
o Het korfbaltoernooi.
o De Rode Loper Run.
o Schoolfotograaf: de afscheidsfoto voor groep 8 wordt op een later tijdstip gemaakt.
o De musical: er wordt nog gekeken naar een leuk (passend) afscheid van groep 8.
• Leerlingen van groep 7 en 8 willen jullie de boekjes van de musical weer mee terug nemen naar school, zodat we deze
musical alsnog volgend schooljaar kunnen gaan opvoeren?
INFORMATIE UIT DE GROEPEN
GROEP 1 EN 2
• Het is dit jaar lastig om de kinderen een (geheim) cadeau te laten maken voor moederdag. We hebben er dan ook
bewust voor gekozen om dit uit te stellen en niet iets aan te leveren dat door ons is gemaakt.
Het idee is om moeder- en vaderdag samen te vieren op vaderdag, een oudersdag.
De kinderen kunnen de aankomende weken dan iets maken voor beide ouders.
• Na de vakantie starten we met een nieuw thema, Talenten. We gaan met de kinderen kijken waar ze goed in zijn, wat
ze leuk vinden en misschien ontdekken we ook nieuwe talenten.

2

•

Heeft u nog elektrische apparaten liggen die stuk zijn, dan houden wij ons aanbevolen!

OUDERVERENIGING
KLEDINGINZAMELINGSACTIE
De kledingactie Bag2School hebben we kunnen verlengen van 11 t/m 15 mei. De kledingactie gaat dus gewoon door.
U kunt de kledingzakken met kleding bij de ingang van het plein zetten. Dan zorgen wij er voor dat ze binnen gezet worden.
Met deze actie willen wij geld inzamelen voor de verschillende activiteiten die wij organiseren. Wij vragen u schone nog
bruikbare kleding/textiel (shirts, broeken enz.) van u en uw kind(eren) in te leveren op school. Ook mogen het lakens,
gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen zijn (de schoenen graag aan elkaar gebonden alstublieft). Met
vriendelijke groet, de oudervereniging
BIJLAGEN
In de bijlagen vindt u:
• Het Protocol “Starten onderwijs o.b.s. de Stelling vanaf 11 mei 2020”
• Protocol Hygiënemaatregelen GGD
• Kledingactie t/m 15 mei.
WEBSITE
•

Het protocol is ook terug te vinden op onze website www.obsdestelling.nl – bij het kopje Nieuwbrieven – Protocol
Start maandag 11 mei of bij Nieuws – kopje Scholen gaan 11 mei beperkt weer open – in dit bericht staat een link naar
het protocol.

Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. “de Stelling”
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